AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2120 RENDELETE
(2015. november 25.) Kivonata
a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az
egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli
nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet
módosításáról

Fogalmak
1.
„nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató”: nyilvános hírközlő hálózatot üzemeltető vagy
nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás;
2.
„internet-hozzáférési szolgáltatás”: nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás,
amely internetcsatlakozást és ezáltal az internet lényegében valamennyi végpontjával összekapcsolási
lehetőséget biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott hálózati technológiára és a használt végberendezésre.
3. cikk
A nyílt internet-hozzáférés biztosítása
(1) A végfelhasználók számára jogosultságot kell biztosítani az internet-hozzáférési szolgáltatásukon
keresztül az általuk választott információkhoz és tartalmakhoz való hozzáférésre és azok terjesztésére,
az általuk választott alkalmazások és szolgáltatások használatára és nyújtására, valamint az általuk
választott végberendezések használatára, függetlenül a végfelhasználó vagy szolgáltató helyétől, illetve
az információ, tartalom, alkalmazás vagy szolgáltatás helyétől, származásától vagy rendeltetésétől.
Ez a bekezdés a tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások jogszerűségének tekintetében nem érinti az
uniós jogot és az uniós joggal összhangban lévő nemzeti jogot.
(2) Sem az internet-hozzáférési szolgáltatók és a végfelhasználók között az internet-hozzáférési
szolgáltatás kereskedelmi és technikai feltételei és jellemzői – így például az ár, az adatmennyiség vagy
a sebesség – tekintetében létrejött megállapodások, sem pedig az internet-hozzáférési szolgáltatók
kereskedelmi gyakorlata nem korlátozhatják a végfelhasználó (1) bekezdésben megállapított jogainak
gyakorlását.
(3) Az internet-hozzáférési szolgáltatóknak minden internetes forgalmat – függetlenül annak küldőjétől
és fogadójától, a hozzáfért vagy terjesztett tartalomtól, az igénybe vett vagy nyújtott alkalmazásoktól
vagy szolgáltatásoktól, valamint a használt végberendezéstől – megkülönböztetéstől, korlátozástól vagy
beavatkozástól mentesen, egyenlő bánásmódot biztosítva kell kezelniük.
Az első albekezdés nem gátolhatja az internet-hozzáférési szolgáltatókat abban, hogy ésszerű
forgalomszabályozási intézkedéseket alkalmazzanak. Ahhoz, hogy az intézkedéseket ésszerűnek
lehessen tekinteni, azoknak átláthatóknak, megkülönböztetésmentesnek és arányosnak kell lenniük, és
nem kereskedelmi megfontolásokon, hanem a szolgáltatásnak a forgalom meghatározott kategóriái
esetében elvárt műszaki minőségére vonatkozó, objektíven különböző követelményeken kell alapulniuk.
Az említett intézkedések nem foglalhatják magukban a konkrét tartalmak nyomon követését, és az
intézkedéseket nem lehet a szükségesnél hosszabb ideig fenntartani.
Az internet-hozzáférési szolgáltatók nem hozhatnak a második albekezdésben említetteken túlmutató
forgalomszabályozási intézkedéseket, és nem tilthatnak le, nem lassíthatnak, nem módosíthatnak, nem
korlátozhatnak, nem nyújthatnak gyengébb minőségben és nem különböztethetnek meg hátrányosan
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve azok bizonyos kategóriáit, továbbá
nem avatkozhatnak bele konkrét tartalmakba, alkalmazásokba vagy szolgáltatásokba illetve azok
bizonyos kategóriába, kivéve, ha ez az alábbiak elérése érdekében szükséges, és akkor is csak az
alábbiak eléréséhez szükséges időtartamra:
a)az internet-hozzáférési szolgáltatóra vonatkozó uniós jogalkotási aktusoknak vagy az uniós joggal
összhangban lévő nemzeti jogszabályoknak való megfelelés, vagy az említett uniós jogalkotási
aktusokat vagy nemzeti jogszabályokat végrehajtó, az uniós jognak megfelelő intézkedéseknek való
megfelelés, ideértve a bírósági végzéseket, illetve a megfelelő hatáskörrel felruházott közigazgatási
szervek határozatait is;

b)az integritás és biztonság megőrzése a hálózat, a hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások, valamint
a végfelhasználók végberendezései tekintetében;
c)közelgő hálózati torlódás megelőzése, valamint a kivételes vagy ideiglenes hálózati torlódás hatásainak
csökkentése, amennyiben biztosított az egyenlő bánásmód a forgalom azonos típusai tekintetében.
(4) A forgalomszabályozási intézkedések keretében személyes adatok kezelése kizárólag a (3)
bekezdésben meghatározott célok eléréséhez szükséges mértékben és azokkal arányos módon
lehetséges.
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irányelvvel (10) összhangban kell végezni. A forgalomszabályozási intézkedéseknek továbbá meg kell
felelniük a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (11).
(5) A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók – ideértve az internethozzáférési szolgáltatókat, valamint a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások nyújtóit is – szabadon
kínálhatnak az internet-hozzáférési szolgáltatásoktól eltérő, bizonyos tartalomra, alkalmazásokra vagy
szolgáltatásokra vagy ezek kombinációjára optimalizált szolgáltatásokat, amelyek esetében az
optimalizáció szükséges ahhoz, hogy teljesüljenek a meghatározott minőségi szintet igénylő tartalomra,
alkalmazásokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó követelmények.
A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók, ideértve az internet-hozzáférési szolgáltatókat is, csak
akkor kínálhatnak ilyen szolgáltatásokat vagy segíthetik elő ilyen szolgáltatások nyújtását, ha a hálózati
kapacitás megfelelő e szolgáltatások internet-hozzáférési szolgáltatások mellett történő nyújtására. Az
említett szolgáltatások nem vehetők igénybe vagy kínálhatók internet-hozzáférési szolgáltatások
helyettesítésére, és nem befolyásolhatják hátrányosan a végfelhasználó rendelkezésére álló internethozzáférési szolgáltatások elérhetőségét vagy általános minőségét.

4. cikk
A nyílt internet-hozzáférést biztosító átláthatósági intézkedések
(1) Az internet-hozzáférési szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az internet-hozzáférési
szolgáltatást magában foglaló szerződésben legalább a következők szerepeljenek:
a)információ arról, hogy a szóban forgó szolgáltató által alkalmazott forgalomszabályozási intézkedések
miként befolyásolhatják az internet-hozzáférési szolgáltatás minőségét, valamint a végfelhasználó
magánéletének és személyes adatainak védelmét;
b)világos, könnyen érthető magyarázat arra vonatkozóan, hogy az esetleges mennyiségi korlátozás, a
sebesség és más szolgáltatásminőségi paraméterek a gyakorlatban hogyan befolyásolhatják az
internet-hozzáférési szolgáltatásokat és különösen a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások
használatát;
c)világos, könnyen érthető magyarázat arra vonatkozóan, hogy a 3. cikk (5) bekezdésében említett
szolgáltatások, amelyekre egy adott végfelhasználó előfizet, a gyakorlatban hogyan befolyásolhatják
e végfelhasználó számára nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatásokat;
d)világos, könnyen érthető magyarázat az internet-hozzáférési szolgáltatás minimális, rendes
körülmények között elérhető, maximális, és a hirdetésekben megadott le- és feltöltési sebességéről
helyhez kötött hálózat esetében, illetve a becsült maximális és a hirdetésekben megadott le- és
feltöltési sebességéről mobil hálózatok esetében, továbbá arról, hogy a hirdetésekben megadott leés feltöltési sebességtől való jelentős eltérések miként érinthetik a végfelhasználóknak a 3. cikk (1)
bekezdésében megállapított jogai gyakorlását;
e)világos, könnyen érthető magyarázat a nemzeti jog értelmében a fogyasztó rendelkezésére álló
jogorvoslati lehetőségekről abban az esetben, ha a sebesség vagy más szolgáltatásminőségi
paraméter tekintetében az internet-hozzáférési szolgáltatás tényleges teljesítménye folyamatosan
vagy rendszeresen ismétlődő jelleggel eltér az a)–d) pontokkal összhangban megadott teljesítménytől.
Az internet-hozzáférési szolgáltatók kötelesek nyilvánosságra hozni az első albekezdésben említett
információkat.
(2) Az internet-hozzáférési szolgáltatók kötelesek átlátható, egyszerű és hatékony eljárásokat
kialakítani a 3. cikkben és az e cikk (1) bekezdésében megállapított jogokkal és kötelezettségekkel
kapcsolatban a végfelhasználók által tett panaszok kezelésére.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított követelmények a 2002/22/EK irányelvben meghatározott
követelményeken felül teljesítendők, és nem akadályozzák meg a tagállamokat abban, hogy kiegészítő

nyomonkövetési, tájékoztatási és átláthatósági követelményeket tartsanak fenn vagy vezessenek be
többek között arra vonatkozóan, hogy az információkat milyen tartalommal, formában és módon kell
nyilvánosságra hozni. Az említett követelményeknek összhangban kell lenniük e rendelettel, valamint a
2002/21/EK és a 2002/22/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseivel.
(4) Az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességét vagy más szolgáltatásminőségi paraméterét érintő,
a tényleges teljesítmény és a internet-hozzáférési szolgáltató által az (1) bekezdés a)–d) pontjával
összhangban megadott teljesítmény közötti jelentős, folyamatos vagy rendszeresen ismétlődő eltérés –
amennyiben az eltérés tényét a nemzeti szabályozó hatóság által tanúsított nyomonkövetési
mechanizmus keretében állapították meg – hibás teljesítésnek minősül a nemzeti jogszabályok által a
fogyasztó számára biztosított jogorvoslati lehetőségek igénybevétele szempontjából.
Ez a bekezdés csak az 2015. november 29-ét követően megkötött vagy megújított szerződésekre
alkalmazandó.

