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RÖVID INDOKOLÁS 

Amint a közlekedés új korszakba lép, a helyi hatóságok számára a valódi kihívások nem arról 

szólnak majd, hogy újra feltalálják a spanyolviaszt, hanem hogy módokat találjanak a 

polgárok valós idejű mobilitási szükségleteivel kapcsolatos szolgáltatások javítására. A 

digitalizáció jelentős szerkezetei változásokat eredményez a közlekedési rendszerekben, és a 

közösségek egy új, felhasználó-központú filozófia alapján most kezdenek vizsgálni különböző 

szempontokat, például az adatokat és a közlekedési információkat, a hálózattervezést, a 

jegykiadást vagy a szolgáltatás minőségét. 

Ezzel összefüggésben az ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolatnak a közösségi élet 

központjaiban való biztosítását célzó bizottsági javaslat egyszerre időszerű és szükséges, és új 

lehetőségeket teremt a szolgáltatók számára szolgáltatásaik javítására. A javaslat ezzel 

egyidejűleg olyan mechanizmust kínál, amelynek révén a magán- és a közszféra nyitott és 

hatékony módon, az együttműködés elveivel összhangban és a szolgáltatások javítása mint 

végső cél érdekében tud együttműködni. 

A várostervezők és a közlekedésért felelős közhatóságok számára az ingyenes WiFi-pontok az 

aktuális mobilitási minták megfelelőbb kontextusba helyezése révén nyújt majd segítséget, 

különösen amennyiben a hagyományos eszközök – például a statisztika – elégtelennek 

bizonyulhatnak. A begyűjtendő adatokat a meglévő politikák és szolgáltatások értékelésére 

használják majd fel, valós idejű visszajelzést nyújtva az emberek utazási döntéseiről, de 

egyszersmind a célzott beruházásokat is támogatva. A hatóságok összességében 

biztonságosabb utakat hozhatnak majd létre, optimalizálhatják a közlekedési útvonalakat, 

valamint enyhíthetik a torlódások és a levegőszennyezés okozta kellemetlenségeket. 

A fogyasztók esetében az ingyenes WiFi-pontok szélesebb körű internetkapcsolatot és 

rugalmasságot jelent majd, mivel nemcsak jobban ki tudják használni idejüket, hanem 

tömegközlekedési szolgáltatások szélesebb skálája is rendelkezésükre áll majd. A turisták 

számára ugyanakkor a WiFi4EU szélesebb körű hozzáférést és bővebb tájékoztatást jelentene 

a célállomáson. 

Az Európai Bizottság által előterjesztett ambiciózus javaslatot ugyanakkor olyan 

rendelkezésekkel kell megtámogatni, amelyek biztosítják a kedvezményezettek kiválasztására 

vonatkozó egyértelmű kritériumokat, valamint a projektek javasolt életciklusán túli 

folytonosságot. Emellett fontos, hogy az elérési pontok kiépítésére szánt összegek 

túlmutassanak az Unió imázsának javításán, és az internetkapcsolat iránti valós szükségletek 

kielégítését segítsék elő. 

Az előadó összességében támogatja a bizottsági javaslatot, azzal a módosítással, hogy a 

kezdeményezést a helyi közlekedési szolgáltatásokra és az idegenforgalmi célpontokra is ki 

kell terjeszteni. Ez növelné a közösségi közlekedés hatékonyságát, továbbá minőségi 

szolgáltatásokat nyújtana a fogyasztók számára. Mindazonáltal hatástanulmány hiányában és 

a rendelkezésre bocsátott csekély összeg ismeretében az előadó javasolja, hogy a Bizottság 

határozzon meg egyértelmű kritériumokat a kezdeményezés előnyeit élvező közösségek 

kiválasztására, valamint a finanszírozásra benyújtott projekteket vesse alapos ellenőrzés alá. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az internetes összekapcsoltság 

európai jövőképét támogató intézkedések 

között a tervezési eljárások egyszerűsítése 

és a szabályozási akadályok csökkentése 

révén támogatja a helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a 

hozzáférési pontok, ideértve a más 

közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a 

nem kereskedelmi jellegű hozzáférési 

pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a 

jelenlegi vezeték nélküli hírközlési 

hálózatok fejlesztéséhez és a vezeték 

nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli 

generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy az 

igények alakulásának megfelelően 

előmozdítják a lefedettség granularitásának 

javulását. 

(2) Az internetes összekapcsoltság 

európai jövőképét támogató intézkedések 

között a tervezési eljárások egyszerűsítése 

és a szabályozási akadályok csökkentése 

révén támogatja a helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a 

hozzáférési pontok, ideértve a más 

közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a 

nem kereskedelmi jellegű hozzáférési 

pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a 

jelenlegi vezeték nélküli hírközlési 

hálózatok fejlesztéséhez és a vezeték 

nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli 

generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy az 

igények alakulásának megfelelően 

előmozdítják a lefedettség granularitásának 

javulását. Ezek a hozzáférési pontok az 

(EU) 2016/679 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet értelmében egyedi 

hitelesítési rendszer által európai szintű 

hálózatba integrálhatók1a.. 

 _________________ 

 (1a) Az Európai Parlament és a Tanács 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 

a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 

119., 2016.5.4., 1. o.). 

 

Módosítás   2 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Azon uniós politikáknak, amelyek 

az internetes infrastruktúra előmozdítását 

és a vezeték nélküli spektrum hatékony 

használatát, valamint az európai 

polgárokat szolgáló, egyszerűbb 

kapcsolódást lehetővé tevő 

összeköttetéseket szolgálják, elő kell 

mozdítaniuk a dolgok internetének (IoT) 

koncepcióját, különös tekintettel a 

növekedés, innováció, a tömegközlekedési 

rendszerekkel kapcsolatos jobb 

alkalmazások és szolgáltatások 

tekintetében benne rejlő lehetőségekre. 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A digitális egységes piacon az 

internetes összekapcsoltságának európai 

jövőképét meghatározó közleményt 

követve, valamint a digitális társadalmi 

befogadás elősegítése érdekében az 

Uniónak célzott támogatások útján 

támogatnia kell az ingyenes helyi vezeték 

nélküli internet-hozzáférés nyújtását a 

helyi közélet központjaiban, ideértve a 

nyilvánosság számára nyitva álló 

szabadtéri területeket is. Ez a támogatás az 

1316/2013/EU15 és a 283/2014/EU16 

rendeletben ezidáig nem szerepelt. 

(3) A digitális egységes piacon az 

internetes összekapcsoltságának európai 

jövőképét meghatározó közleményt 

követve, valamint a digitális társadalmi 

befogadás elősegítése érdekében az 

Uniónak célzott támogatások útján 

támogatnia kell az ingyenes, 

korlátozásoktól mentes és biztonságos 
helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés 

nyújtását a helyi közélet központjaiban, 

ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló 

szabadtéri területeket, valamint a 

tömegközlekedési létesítményeket és 

eszközöket is. Ez a támogatás az 

1316/2013/EU és a 283/2014/EU16 

rendeletben ez idáig nem szerepelt. 

_________________ _________________ 

15Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

15Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 
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módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 

o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 

2015/1017 európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) 

módosítva. 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 

o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 

2015/1017 európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) 

módosítva. 

16Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

március 11-i 283/2014/EU rendelete a 

távközlési infrastruktúrák területén 

működő transzeurópai hálózatokra 

vonatkozó iránymutatásokról és az 

1336/97/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.). 

16Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

március 11-i 283/2014/EU rendelete a 

távközlési infrastruktúrák területén 

működő transzeurópai hálózatokra 

vonatkozó iránymutatásokról és az 

1336/97/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.). 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ilyen típusú támogatás 

várhatóan arra ösztönzi a közfeladatot 

ellátó szervezeteket, például a 

közigazgatási szerveket és a 

közszolgáltatást nyújtókat, hogy a 

közfeladatuk ellátását kiegészítő 

szolgáltatásként ingyenes helyi vezeték 

nélküli internetkapcsolatot kínáljanak 

annak érdekében, hogy a helyi közösségek 

a közélet központjaiban 

megtapasztalhassák a nagyon nagy 

sebességű széles sáv előnyeit. E 

szervezetek közé tartoznak a helyi 

önkormányzatok és más helyi 

közigazgatási szervek, valamint a 

könyvtárak és a kórházak. 

(4) Az ilyen típusú támogatás 

várhatóan arra ösztönzi különösen a helyi 

és regionális közfeladatot ellátó 

szervezeteket, például a közigazgatási 

szerveket és a közszolgáltatást nyújtókat, 

hogy a közfeladatuk ellátását kiegészítő 

szolgáltatásként ingyenes és 

korlátozásoktól mentes helyi vezeték 

nélküli internetkapcsolatot kínáljanak 

annak érdekében, hogy a helyi közösségek 

a közélet központjaiban 

megtapasztalhassák a nagyon nagy 

sebességű széles sáv előnyeit. E 

szervezetek közé tartoznak a helyi 

önkormányzatok és más helyi 

közigazgatási szervek, valamint a 

könyvtárak és a kórházak, az egészségügyi 

központok, az iskolák, a 

nyugdíjasotthonok, az árvaházak, a 

közösségi közlekedési szolgáltatások és 

infrastruktúra – például állomások és 

terminálok –, az idegenforgalommal 

kapcsolatos szolgáltatások és a helyi 

közösség és annak tagjai számára 

különösen jelentős szervezetek. 



 

AD\1123087HU.docx 7/18 PE595.741v02-00 

 HU 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat csak akkor minősülhet 

ingyenesnek, ha azt közvetlen kifizetés 

vagy más típusú ellentételezés – ideértve 

különösen a reklámot és a személyes 

adatok rendelkezésre bocsátását – révén 

biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják. 

(5) A helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat csak akkor tekinthető 

ingyenesnek és korlátozásoktól 

mentesnek, ha azt közvetlen kifizetés vagy 

más típusú ellentételezés – ideértve 

különösen a reklámot és a személyes 

adatok rendelkezésre bocsátását – révén 

biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják. 

 

Módosítás   6 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A kezdeményezés sikerének 

biztosítása és az európai uniós cselekvés 

láthatósága érdekében ezen a területen a 

Bizottságnak meg kell bizonyosodnia 

afelől, hogy azok az intézmények, amelyek 

e kezdeményezés keretében dolgoznak ki 

projekteket, a végfelhasználókat megfelelő 

információval látják el a szolgáltatások 

rendelkezésre állásáról, ugyanakkor 

kiemelik, hogy a finanszírozást az Unió 

biztosította. 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel annak konkrét céljára és 

a helyi szükségleteket célzó jellegére a 

beavatkozást az 1316/2013/EU és 

283/2014/EU rendelet szerinti, a távközlési 

(6) Tekintettel annak konkrét céljára és 

a helyi szükségleteket célzó jellegére, 

különös tekintettel a kevésbé fejlett vagy 

nagyobb internet-csatlakozási igényű 
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szektorban végrehajtott elkülönült közös 

érdekű projektként kell értelmezni. 

területekre, az intézkedést az 

1316/2013/EU és 283/2014/EU rendelet 

szerinti, a távközlési szektorban 

végrehajtott, különálló közös érdekű 

projektként kell értelmezni. 

 

Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Tekintettel a beavatkozás nem 

kereskedelmi jellegére és az egyedi 

projektek előreláthatólag kis léptékére, az 

adminisztratív terheket minimálisra kell 

szorítani. Következésképpen a 

beavatkozást a pénzügyi támogatás 

legmegfelelőbb formáival kell 

megvalósítani, nevezetesen a költségvetési 

rendelet alapján most vagy a jövőben 

nyújtott vissza nem térítendő 

támogatásokkal. A beavatkozás nem 

alapozhat pénzügyi eszközök 

igénybevételére. 

(8) Tekintettel a beavatkozás nem 

kereskedelmi jellegére és az egyedi 

projektek előreláthatólag kis léptékére, az 

adminisztratív terheket minimálisra kell 

szorítani. Ezt a tervezési eljárás 

egyszerűsítésével és a szabályozási 

kötelezettségek enyhítésével kell elérni. 
Következésképpen a beavatkozást a 

pénzügyi támogatás legmegfelelőbb 

formáival kell megvalósítani, nevezetesen 

a költségvetési rendelet alapján most vagy 

a jövőben nyújtott vissza nem térítendő 

támogatásokkal. A beavatkozás nem 

alapozhat pénzügyi eszközök 

igénybevételére. 

 

Módosítás   9 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az egyes helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és 

az érintett egyedi projektek kisebb értéke 

miatt az e rendelet alapján pénzügyi 

támogatásban részesülő hozzáférési pontok 

várhatóan nem jelentenek versenyt a 

kereskedelmi ajánlatok számára. Annak 

érdekében, hogy az ilyen pénzügyi 

támogatás ne torzítsa indokolatlanul a 

versenyt, ne szorítsa ki a 

magánberuházásokat és a 

(9) Az egyes helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és 

az érintett egyedi projektek kisebb értéke 

miatt az e rendelet alapján pénzügyi 

támogatásban részesülő hozzáférési pontok 

várhatóan nem jelentenek versenyt a 

kereskedelmi ajánlatok számára. Annak 

érdekében, hogy az ilyen pénzügyi 

támogatás ne torzítsa indokolatlanul a 

versenyt, ne szorítsa ki a 

magánberuházásokat és a 
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magánszereplőket ne tántorítsa el a 

beruházástól, a beavatkozásnak olyan 

projektekre kell korlátozódnia, amelyek 

nem pusztán megkettőzik az ezen a 

területen már létező és hasonló jellegű 

magánszektorbeli és állami ajánlatokat. Ez 

nem zárja ki a kiépítésekhez e 

kezdeményezés alapján állami vagy 

magánforrásokból nyújtott további 

támogatást. 

magánszereplőket ne tántorítsa el a 

beruházástól, a beavatkozásnak olyan 

projektekre kell korlátozódnia, amelyek 

nem pusztán megkettőzik az ezen a 

területen már létező magánszektorbeli és 

állami ajánlatokat. Ez nem zárja ki a 

kiépítésekhez e kezdeményezés alapján 

állami vagy magánforrásokból nyújtott 

további támogatást. E programnak 

összeegyeztethetőnek kell lennie a 

tagállamok nemzeti és regionális operatív 

programjaival – különösen az ERFA által 

finanszírozottakkal –, és azokat ki kell 

egészítenie, köztük szinergiát kialakítva. 

 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat 

mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi 

támogatást olyan online eszközök lehető 

legnagyobb mértékű felhasználásával kell 

nyújtani, amelyek lehetővé teszik a 

kérelmek gyors benyújtását és kezelését, 

valamint támogatják a kiépített helyi 

vezeték nélküli hozzáférési pontok 

megvalósítását, nyomon követését és 

ellenőrzését. 

(10) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat 

mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi 

támogatást mind online, mind egyéb, 

hagyományos eszközök felhasználásával, 

a lehető legnagyobb mértékben 

egységesített dokumentáción alapuló, 

észszerűsített igazgatási eljárás révén kell 

nyújtani, amely lehetővé teszi a kérelmek 

gyors benyújtását és kezelését, valamint 

támogatja a kiépített helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok megvalósítását, 

nyomon követését és ellenőrzését. 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Tekintettel az Unióban az 

internetcsatlakozás iránti igényekre és az 

olyan hozzáférési hálózatok 

előmozdításának sürgősségére, amelyek a 

(11) Tekintettel az Unióban az 

internetcsatlakozás iránti igényekre és az 

olyan hozzáférési hálózatok 

előmozdításának sürgősségére, amelyek a 
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nagyon nagy sebességű széles sávú 

szolgáltatások segítségével szerte az EU-

ban magas színvonalú internetes 

felhasználói élményt képesek biztosítani, a 

pénzügyi támogatásnak földrajzilag 

kiegyensúlyozottan kell megoszlania. 

nagy sebességű széles sávú szolgáltatások 

segítségével szerte az EU-ban magas 

színvonalú internetes felhasználói élményt 

képesek biztosítani – összhangban a 

Bizottság „Az összekapcsoltság a 

versenyképes digitális egységes piac 

szolgálatában: Úton a gigabitalapú 

európai információs társadalom felé” 

című, 2016. szeptember 14-i 

közleményében meghatározottakkal, 

amely azt a célkitűzést határozza meg, 

hogy 2025-re valamennyi európai 

háztartás legalább 100 Mbps sebességű 

internetkapcsolathoz való hozzáféréssel 

rendelkezzen –, a pénzügyi támogatásnak 

regionális tekintetben kiegyensúlyozott 

megoszlásra kell törekednie, többek között 

a távoli és határokon átnyúló területeken, 

amelyeken a magántulajdonú hálózatok 

lefedettsége gyakran hiányos, előmozdítva 

a polgároknak az információs társadalom 

nyújtotta előnyökhöz való egyetemes 

hozzáférésének elvét, különös figyelmet 

fordítva a vidéki térségekre, a legkülső 

területekre, a szigetekre, a határ menti és 

a hegyvidéki területekre. 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Az EUMSZ 349. cikkével 

összhangban a földrajzilag 

kiegyensúlyozott elosztással kapcsolatban 

figyelembe kell venni a legkülső régiókra 

vonatkozó egyedi intézkedéseket távoli 

fekvésük és az internethez és a 

nagysebességű széles sávú 

szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel 

összefüggő költségek miatt. 

 

 

Módosítás   13 
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Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) Az Európai Unión belüli 

internetcsatlakozás iránti szükségletek 

jelentőségére való tekintettel fontos, hogy 

a Bizottság hosszú távú stratégiát 

dolgozzon ki a vezeték nélküli 

kapcsolódási pontok kiépítésére, a javasolt 

három év után is biztosítva a program 

folytonosságát, egyszersmind biztosítva, 

hogy a kiépített infrastruktúrát a 

finanszírozási időszak végén 

kereskedelmileg ne hasznosítsák, és hogy 

a három évnél rövidebb időszakra szóló 

projekteket ne fogadják el. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 c preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11c) Ugyanakkor, tekintve a 

beavatkozás nem kereskedelmi jellegét, a 

Bizottságnak és a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a kiépített 

infrastruktúra a finanszírozási időszak 

elteltével ne kerüljön kereskedelmi 

hasznosításra. 

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

1316/2013/EU rendelet 

7 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a helyi közösségekben ingyenes 

helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés 

biztosításával kapcsolatos intézkedéseket 

vissza nem térítendő támogatások vagy a 

c) a helyi közösségekben ingyenes, 

biztonságos és korlátozásoktól mentes 
helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés 

biztosításával kapcsolatos intézkedéseket 
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pénzügyi eszközöktől eltérő pénzügyi 

támogatási formák révén kell 

finanszírozni.” 

vissza nem térítendő támogatások vagy a 

pénzügyi eszközöktől eltérő pénzügyi 

támogatási formák révén kell finanszírozni. 

 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1316/2013/EU rendelet 

10 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A helyi közösségekben ingyenes helyi 

vezeték nélküli internet-hozzáférés 

biztosításával kapcsolatos intézkedések 

uniós pénzügyi támogatásból az 

elszámolható költségek legfeljebb 100 %-

áig finanszírozhatók a társfinanszírozás 

elvének sérelme nélkül. 

A helyi közösségekben ingyenes és 

biztonságos helyi vezeték nélküli internet-

hozzáférés biztosításával kapcsolatos 

intézkedések uniós pénzügyi támogatásból 

az elszámolható költségek legfeljebb 100 

%-áig finanszírozhatók a társfinanszírozás 

elvének sérelme nélkül. 

(Az adatvédelem alapvetően fontos, ezért az internetkapcsolatnak az ingyenesség mellett 

biztonságosnak is kell lennie.) 

 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

283/2014/EU rendelet 

2 cikk – 2 bekezdés – h pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) »helyi vezeték nélküli hozzáférési 

pont«: kis hatókörben működő kis méretű, 

kis teljesítményű berendezés, amely nem 

kizárólagos alapon olyan rádióspektrumot 

használ, amelynek rendelkezésre állási 

feltételei és hatékony felhasználása uniós 

szinten harmonizáltak, és amely 

felhasználók számára lehetővé teszi a 

vezeték nélküli hozzáférést egy 

elektronikus hírközlő hálózathoz. 

h) »helyi vezeték nélküli hozzáférési 

pont«: kis hatókörben működő kis méretű, 

kis teljesítményű berendezés, amely nem 

kizárólagos alapon olyan rádióspektrumot 

használ, amelynek rendelkezésre állási 

feltételei és hatékony felhasználása uniós 

szinten harmonizáltak, és amely 

felhasználók számára lehetővé teszi az 

ingyenes helyi vezeték nélküli hozzáférést 

egy elektronikus hírközlő hálózathoz. 

 

Módosítás   18 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

283/2014/EU rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a helyi közösségekben támogatják 

az ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolat 

biztosítását. 

c) a helyi közösségekben támogatják 

az olyan, ingyenes és biztonságos helyi 

vezeték nélküli kapcsolat biztosítását, 

amely garantálja a legalább 100 Mpbs 

vagy ennek hiányában alapértékként a 

piacon elérhető legnagyobb sebességű 

kapcsolatot, a fenntartható mobilitáshoz 

kapcsolódó szolgáltatásokkal egyetemben. 

 

Módosítás   19 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont 

283/2014/EU rendelet 

5 cikk – 5 a bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5a) A helyi közösségekben ingyenes 

helyi vezeték nélküli internetkapcsolat 

biztosítása terén a közös érdekű 

projektekhez hozzájáruló intézkedések 

finanszírozásának forrásai: 

(5a) A helyi közösségekben ingyenes és 

biztonságos helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat biztosítása terén a közös 

érdekű projektekhez hozzájáruló 

intézkedések finanszírozásának forrásai: 

 

Módosítás   20 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

283/2014/EU rendelet 

6 cikk – 8 a bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8a) A helyi közösségekben ingyenes 

helyi vezeték nélküli internetkapcsolat 

biztosítása terén a közös érdekű 

projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek 

teljesíteniük kell a melléklet 4. 

szakaszában meghatározott feltételeket. 

(8a) A helyi közösségekben ingyenes és 

biztonságos helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat biztosítása terén a közös 

érdekű projektekhez hozzájáruló 

intézkedéseknek teljesíteniük kell a 

melléklet 4. szakaszában meghatározott 

feltételeket. 
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Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A helyi közélet központjaiban – ezen belül 

a helyi közösségek közéletében jelentős 

szerepet játszó, a nyilvánosság számára 

nyitva álló szabadtéri helyeken – ingyenes 

helyi vezeték nélküli internetkapcsolat 

biztosítására irányuló intézkedések 

pénzügyi támogatásra jogosultak. 

A helyi közélet központjaiban – ezen belül 

a helyi közösségek közéletében jelentős 

szerepet játszó, a nyilvánosság számára 

nyitva álló szabadtéri helyeken – ingyenes 

és biztonságos helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat biztosítására irányuló 

intézkedések pénzügyi támogatásra 

jogosultak, ideértve a tömegközlekedési 

szolgáltatásokat és az idegenforgalmi 

célpontokat. 

 

 

Módosítás   22 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A pénzügyi támogatás az olyan 

közfeladatot ellátó szervezeteknek, például 

helyi hatóságoknak és közszolgáltatást 

nyújtóknak áll rendelkezésre, amelyek 

helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok 

kiépítésével ingyenes helyi vezeték nélküli 

kapcsolatot kívánnak biztosítani. 

A pénzügyi támogatás az olyan 

közfeladatot ellátó szervezeteknek, például 

helyi hatóságoknak és közszolgáltatást 

nyújtóknak áll rendelkezésre, amelyek 

helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok 

kiépítésével vagy tömegközlekedési 

szolgáltatások megvalósításához 

kapcsolódóan ingyenes és biztonságos 

helyi vezeték nélküli kapcsolatot kívánnak 

biztosítani. 

 

Módosítás   23 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 2 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ingyenes, könnyen hozzáférhető és 

a legkorszerűbb berendezéseket 

alkalmazza, valamint 

a) ingyenes, biztonságos, könnyen 

hozzáférhető és a legkorszerűbb 

berendezéseket alkalmazza, valamint 

 

 

Módosítás   24 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 2 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. ösztönzi a helyi közösségek 

digitális egységes piacba való, nagyobb 

mértékű bevonását és az innovatív 

digitális szolgáltatások és alkalmazások 

helyi kkv-k és közlekedési és 

idegenforgalmi vállalkozások általi 

fejlesztésének fellendítését; 

 

Módosítás   25 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 4 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ugyanazon a területen a minőséget is 

beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, 

már létező magán- vagy állami ajánlatokat 

pusztán megkettőző projektek nem 

részesülhetnek támogatásban. 

Az ugyanazon a területen a minőséget is 

beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, 

már létező magán- vagy állami ajánlatokat 

pusztán megkettőző vagy egymást átfedő 

projektek nem részesülhetnek 

támogatásban. Az e rendelet értelmében 

finanszírozott helyi vezeték nélküli 

kapcsolódási pontoknak elsősorban 
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közösségi tereket kell lefedniük. 

 

Módosítás   26 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 5 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A rendelkezésre álló költségvetési keretet 

földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell 

elosztani a beérkezett ajánlatok alapján a 

fenti feltételeknek megfelelő projektek 

között, főszabály érkezési sorrendben. 

A rendelkezésre álló költségvetési keretet 

földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell 

elosztani valamennyi tagállam között a 

beérkezett ajánlatok alapján a fenti 

feltételeknek megfelelő projektek számára, 

különös figyelmet fordítva a szigetekre, a 

legkülső régiókra (az EUMSZ 349. cikke 

értelmében), a hegyvidéki, a határokon 

átnyúló, a kisebb és az elmaradott helyi 

közösségekre. 
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