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petíció az átlátható telefon-előfizetői szerződésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fogyasztóvédelem érdekében kéri, hogy a – mobiltelefonos és 
vezetékes telefonos – előfizetői szerződésekben egyértelműen, olvasható félkövér betűkkel 
tüntessék fel az összes költséget. A költségek mellett helyet kell hagyni az ügyfél aláírásának, 
hogy ezáltal csak az ügyfél által ellenjegyzett költségeket és szolgáltatásokat lehessen 
beterhelni.

A petíció benyújtója kéri továbbá, hogy a távközlési vállalatok az ügyfél által kezdeményezett 
vita esetén ne tudják letiltani a telefonszámokat, különösen, ha üzleti telefonszámokról van 
szó.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

Az uniós távközlési jogszabályok felülvizsgálatakor megerősítésre kerültek a 
végfelhasználóknak a díjszabások átláthatóságához és a számhordozáshoz való jogaira 
vonatkozó előírások, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok és a vállalkozások ezzel 
kapcsolatos kötelezettségei. A tagállamoknak kell biztosítaniuk e jogok és kötelezettségek 
betartását, a Bizottság pedig figyelemmel kíséri a végrehajtást. 
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- Szerződési feltételek/díjak

A 2009/136/EK irányelv által módosított egyetemes szolgáltatási irányelv (2002/22/EK) 20. 
cikke átfogó rendelkezéseket tartalmaz többek között a szerződési minimumfeltételekre és az 
információk átláthatóságára vonatkozóan. A 20. cikk (1) bekezdésének d) pontja vonatkozik a 
petíció benyújtójának állítására, miszerint minden fizetendő díjat részletesen meg kell 
állapítani a szerződésekben: „[…] az árak és a díjszabás részletei, hogy miként szerezhetők be 
naprakész információk az összes alkalmazandó igénybevételi és karbantartási díjról, továbbá 
a kínált fizetési módok és a költségekben a különböző fizetési módokból adódóan 
tapasztalható eltérések […]”. Ezt a kötelezettséget Olaszországban a nemzeti jog juttatja 
érvényre, ezért az előfizető és a távközlési szolgáltató közötti szerződéses kapcsolatokra 
vonatkozó keresetek kezelése a nemzeti jog által a távközlési szolgáltatók piaci 
magatartásának nyomon követésével kapcsolatos feladatokkal megbízott illetékes nemzeti 
hatóságra (AGCOM) és végső soron az olasz bíróságokra tartozik. 

- A telefonszámok az ügyfél tulajdonát képezik / számhordozás 

A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv)1 10. cikke szerint a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata a számozási tervek és a számok ellenőrzése és kezelése. Az, hogy a szolgáltató 
szerződés alapján számot osztott ki az előfizető számára, nem korlátozza, illetve előzetesen 
nem biztosítja a tagállamok azon jogát, hogy visszavonják a számok használatához való jogot. 
E felhatalmazást a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv)2 5. cikke, 6. cikkének (1) 
bekezdése és 10. cikke is megerősíti. Az említettekből következik, hogy a felhasználó 
kizárólagos joggal rendelkezik a telefonszám használata tekintetében, ugyanakkor ez a jog 
nem egyenértékű az előfizető egy bizonyos hívószámhoz kapcsolódó tulajdonjogával. 

A telefonszámok tulajdonjogának kérdésétől függetlenül a tagállamoknak a 2009/136/EK 
irányelv által módosított egyetemes szolgáltatási irányelv (2002/22/EK) 30. cikke alapján 
garantálniuk kell a számhordozhatóság biztosítását az előfizetők számára.

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós keretszabályozás felülvizsgálatakor 
megerősítésre kerültek a fogyasztók számhordozással kapcsolatos jogai azáltal, hogy az 
egyetemes szolgáltatási irányelv 30. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a számok átvitelét 
és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Minden esetben egy 
munkanapon belül aktiválni kell azon előfizetők számát, akik megállapodást kötöttek számuk 
új vállalkozáshoz történő átviteléről. A számhordozhatóság alapvetően fontos tényező a 
fogyasztók választása és a versenyképes elektronikus hírközlési piacokon a hatékony verseny 
megkönnyítése érdekében. Az egyetemes szolgáltatási irányelv 30. cikkének (1) bekezdése 
úgy rendelkezik, hogy a „tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti távbeszélő számozási tervben 
szereplő számokkal rendelkező valamennyi olyan előfizető, aki ezt kéri, hívószámát 
(hívószámait) a szolgáltatást nyújtó vállalkozástól függetlenül – az I. melléklet C. részében 
előírt rendelkezésekkel összhangban – megtarthassa”. Ez a rendelkezés a tagállamok által az 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok 
és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok 
és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (HL L 108., 2002.4.24., 21. o.)
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előfizetők számára biztosítandó általános jogot állapítja meg, a számhordozás alkalmazására 
vonatkozóan előírható korlátozásokat pedig az uniós keretszabályozás határozza meg, és azok 
a használt infrastruktúra típusával (vezetékes vagy mobiltelefonos), a földrajzi 
elhelyezkedéssel és azzal állnak összefüggésben, hogy a felhasználóknak kérniük kell a 
szolgáltatást ahhoz, hogy megkaphassák.

Bár a szolgáltató a szerződéses kötelezettségek teljesítésének – elsősorban a nyújtott 
szolgáltatás kifizetésének – biztosítása céljából előtérbe helyezheti saját érdekét, ez azonban 
nem akadályozhatja a számhordozhatóságot. Ezen túlmenően, ha egy elektronikus hírközlési 
szolgáltató kifizetetlen tartozások esetén megtagadhatja a számhordozást – függetlenül attól, 
hogy az előfizető esetleg vitatja a tartozást –, megfosztaná az előfizetőt az uniós jog által 
megállapított, a számhordozáshoz való jogától, amennyiben a szolgáltató azt állítja, hogy 
nincs kifizetve a számla. Ezzel összefüggésben hivatkozás található a Bizottság legújabb, az 
egységes távközlési piacról szóló rendeletre irányuló jogalkotási javaslatára. E javaslat többek 
között tisztázza, hogy a számlatartozások kiegyenlítése nem írható elő a szám átvitelére 
vonatkozó feltételként.

A fent említett jognak Olaszországban a nemzeti jog szerzett érvényt, és a nemzeti szabályozó 
hatóság (AGCOM) feladata a számhordozhatóság biztosítása.

Összegzés

A fentiek értelmében a Bizottságnak nem áll módjában a petíció benyújtójának segítséget 
nyújtani ebben az egyedi esetben. A petíció benyújtójának az illetékes nemzeti hatóságokkal1
kell felvennie a kapcsolatot, amennyiben úgy gondolja, hogy az olasz jog alapján nem 
tartották tiszteletben a jogait.

                                               

1 A nemzeti szabályozó hatóság, az AGCOM gondoskodik konkrét panasztételi eljárásokról, valamint egy 
kapcsolattartó központról (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 
Napoli, tel.: 800 18 50 60 vagy +39-081.750.750, fax: +39-081/7507616, info@agcom.it, http://www.agcom.it).
Kapcsolatba lehet lépni a távközléssel kapcsolatos személyes viták kezelésével foglalkozó illetékes olasz 
hatósággal, azaz a területileg illetékes regionális távközlési bizottságok (Co.re.Com.) egyikével is, további 
információ a következő internetes oldalról szerezhető be: http://www.corecomitalia.it/, 
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106


