
 

Olcsóbb hívások és 5G-s kapcsolat: új szabályokról
szavazott a Parlament
 
Hamarosan olcsóbbak lesznek a hívások az EU-ban, és a telefontársaságok is
profitálhatnak az új szabályokból, amelyek a hálózati infrastruktúra hosszú távú
fejlesztésére vonatkoznak.
 

Olcsóbb és gyorsabb A tagországok közötti hívások díját 2019. május 15-től 19 centben, az
sms-ek díját pedig 6 centben maximalizálja az a telekommunikációs javaslatcsomag, amelyről
november 14-én szavazott a Parlament. Ennek köszönhetően a telekommunkációs
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170612STO77250/egy-korszak-veget-er-megszunnek-a-roamingdijak-az-eu-ban


szolgáltatások nemcsak olcsóbbak, hanem gyorsabbak is lesznek. Az új szabályok célja
ugyanis az is, hogy 2020-ra elérhetővé tegyék az 5G-s kapcsolatot. Videónkban mutatjuk,
mindez hogyan lehetséges.
 
 
Az új szabályoknak köszönhetően az olyan web-alapú szolgáltatások, mint a Skype vagy a
Whatsapp  átláthatóbbak  és  megbízhatóbbak  lesznek,  mondta  el  Pilar  Del  Castillo  Vera
(néppárti,  spanyol)  jelentéstevő.
 
 
„A 2009-es legutolsó felülvizsgálat óta az elektronikus kommunikációs szolgáltatások piaca
drámaian nagyot változott. Új szereplők léptek színre annak köszönhetően, hogy a vásárlók és
a vállalkozások egyre inkább bíznak az információs és internetes szolgáltatásokban. Az új
szabályokkal megújítjuk a piacot, és az új szereplőket is teljesen bevonjuk” - tette hozzá a
jelentéstevő.
 
 
A felhasználók védelme Az új  szabályok a felhasználók nagyobb védelmét is szolgálják,
például úgy, hogy könnyebb legyen szolgáltatót váltani  és megkapni a kompenzációt.
 
 
„Ez jobb kapcsolatot eredményez majd és előfeltételt ahhoz, hogy Európa része legyen az ún.
gigabit társadalomnak. 4.0 ipar, okosvárosok, oktatás, kutatás és a mobil egészség program (
az e-egészségügy egy része - a szerk.) csak néhány példa arra, hová tud fejlődni a rendszer az
elvárható magas minőség, a gyorsaság, a biztonság és a kapcsolat szempontjából” - mondta el
Del Castillo Vera.
 
 
Vészjelzés a telefonon A javaslatcsomag kötelezővé tenné azt is, hogy minden személyt sms-
ben  értesítsen  a  112-es  vészjelző  rendszer  az  olyan  közelgő  vészhelyzetekről  és
katasztrófákról,  mint  például  a  terrortámadások  vagy  a  természeti  katasztrófák.
 
 
Ha kíváncsi  további  részletekre a telekommunikációs javaslatcsomaggal  kapcsolatban, itt
olvashatja el  az erről  szóló sajtóközleményt.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA/home
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/mhealth
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-fees-on-calls-across-eu-capped-by-2019-and-5g-network-by-2020


Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb kapcsolattartás
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/keeping-in-touch-cheaper-safer-faster_N01-PUB-181109-TELE_ev

Egy hír a múltból
• Az európai polgárok az EU-n belüli utazásnál ugyanolyan díjakkal használhatják a
telefonjukat, mint a hazájukban, miután 2017. június 15-én eltörölték az összes extra romaing
díjat.

További információ
Felső határ az EU-n belüli hívásoknak, zöld út a vészhívó rendszernek  (sajtóközlemény)
Sajtóközlemény (2018.június 6.): Az uniós telekommunikációs egyezség (angol)
Roaming után: alacsonyabb díjak a nemzetközi hívásoknál?

Üdv mindenkinek: ezentúl olcsóbbak lesznek a nemzetközi hívások
Az eljárás menete (angol)
EPRS jelentés (angol)
Az eljárás menete az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületén belül (angol)
EPRS jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületéről (angol)
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181106IPR18320/felso-hatar-az-eu-n-beluli-hivasoknak-zold-ut-a-veszhivo-rendszernek
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-fees-on-calls-across-eu-capped-by-2019-and-5g-network-by-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170929STO85002/olcsobb-nemzetkozi-hivasok-a-kovetkezo-lepes-a-roamingdijak-eltorlese-utan
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20190508STO45143/europeans-benefit-from-cheaper-international-phone-calls
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20190508STO45143/europeans-benefit-from-cheaper-international-phone-calls
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0288(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0286(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/593802/EPRS_BRI(2017)593802_EN.pdf

