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Tárgy: Friedhelm Höfer, német állampolgár által benyújtott 0014/2009. számú petíció a 
díjköteles forródrót- és ügyfélszolgálati telefonszámokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a magánszolgáltatók és a közszolgáltatók 
egyre emelkedő arányban használnak díjköteles forródrót- és ügyfélszolgálati 
telefonszámokat a fogyasztókkal való kapcsolattartásuk keretében. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy a fogyasztókat, amennyiben problémájuk van, arra kényszerítik, hogy emelt 
díjas telefonszámot hívjanak, és ha a német munkaközvetítő hivatalt hívják, ahol a várakozási 
idő átlagosan 10 perc és a munkakeresőnek 0,39 eurót kell fizetnie percenként. A petíció 
benyújtója szerint groteszk, hogy fogyasztóként és állampolgárként olyan szolgáltatás 
megfizetésére kényszerítik, amelyért adásvételi szerződés vagy adófizetés útján már fizetett, 
és ezért annak vizsgálatára kéri az Európai Parlamentet, hogy mennyiben áll ez a körülmény 
összhangban az Európai Unió fogyasztóvédelmi elveivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

Bár a Bizottság megérti a petíció benyújtójának aggályait és csalódottságát ebben a 
kérdésben, mindenekelőtt meg kell jegyeznie, hogy a közösségi jog alapján az állami 
hatóságok nem kötelesek szokásos díjszabású hívószámok fenntartásával támogatást nyújtani 
a fogyasztóknak. Az állami intézmények dönthetnek úgy, hogy saját követelményeik szerint 
emelt díjszabást alkalmaznak. A közösségi jog elvei szerint a tagállamokban a nemzeti 
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hatóságok felelőssége a nemzeti piacok felügyelete. Következésképpen az állami hatóságok 
által a fogyasztói kapcsolatokban használt emelt díjas hívószámok kérdése olyan ügy, 
amelyről a nemzeti hatóságoknak kell dönteniük. Ugyanez érvényes a magánvállalkozásokra 
is, amelyek üzleti stratégiájukkal összhangban dönthetnek úgy, hogy ilyen emelt díjas 
hívószámokat használnak ügyfél forródrótok céljából.   

A Bizottság megjegyzi, hogy nemzeti szinten néhány tagállam olyan jogszabályokat fogadott 
le, amelyek bizonyos szolgáltatások és számtartományok esetében nem engedik meg az ilyen 
gyakorlatot, illetve lépéseket tettek a fogyasztóvédelmi intézkedések megerősítése érdekében 
ezen a területen. Franciaországban például az új 2008. évi versenyjogi és fogyasztóvédelmi 
törvény tiltja, hogy emelt díjakat számítsanak fel az ügyfélszolgálati szolgáltatásokra. 
Emellett e szolgáltatások hálózaton belüli (on-net) hívásakor a várakozási időnek ingyenesnek 
kell lennie. Az Egyesült Királyság távközlési piaci szabályozója, az OFCOM nemrégiben 
döntött úgy, hogy erősíti a fogyasztóvédelmi intézkedéseket olyan nem földrajzi hívószámok 
hívása tekintetében, amelyeket számos egyesült királyságbeli vállalkozás és szervezet használ 
szolgáltatásnyújtásra, beleértve az ügyfélszolgálati vonalak üzemeltetését is, és amelyekre 
magasabb díjszabást alkalmaznak, mint a földrajzi hívószámok hívása esetén. Ezek a 2009 
augusztusától alkalmazandó intézkedések arra kötelezik a távközlési szolgáltatókat, hogy 
egyértelműen tájékoztassák a fogyasztókat a hívásdíjakról, bizonyos drágább díjszabású, nem 
földrajzi számtartományokat pedig az emelt díjszabású szolgáltatásokra vonatkozó 
szabályozás hatálya alá vonják. A bizottsági szolgálatok rendelkezésére álló információk 
szerint Németország nem fogadott el ilyen intézkedéseket. 

Az emelt díjas vonalak hívásával kapcsolatban – függetlenül attól, hogy azokat állami vagy 
magánszervek üzemeltetik-e – a közösségi jog biztosítja a fogyasztók védelmét a 
megvásárlásukkal kapcsolatos félrevezető vagy hiányos tájékoztatással szemben. A 
fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell, mielőtt azok felhívnak egy emelt díjas vonalat. A 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv1 alapján a 
vállalatoknak kellő időben és világosan meg kell adniuk a fogyasztóknak azt a teljes körű 
tájékoztatást, amire szükségük van ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak, különösen 
az árról és a pótlólagosan felszámított díjakról. Az emelt díjas hívások költségére vonatkozó 
előzetes közlés elmulasztása, illetve ha félrevezetik a fogyasztókat úgy, hogy azok azt hiszik, 
hogy normál díjszabású számot hívnak, miközben ez nem így van, félrevezető kereskedelmi 
gyakorlatnak minősülhet. Az európai jog által a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal 
kapcsolatban nyújtott védelmet annak teljes terjedelmében garantálnia és alkalmaznia kell 
minden egyes uniós tagállam jogrendszerének. A fogyasztóvédelemért felelős nemzeti 
hatóságok és a nemzeti bíróságok feladata értékelni, hogy egy gyakorlat félrevezető-e vagy 
sem, továbbá vizsgálni a vállalatokat és fellépni a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben. 

Emellett az egyetemes szolgáltatásokról szóló 2002/22/EK irányelv2 is szabályozza az emelt 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. május 11-i 2005/29/EK irányelve a belső piacon 
az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK és a 2002/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az egyetemes 
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díjas szolgáltatások hívását, és biztosítja, hogy a fogyasztók jogosultak legyenek átlátható és 
naprakész tájékoztatást kapni az alkalmazott árakról és díjszabásokról, valamint a nyilvánosan 
elérhető telefonszolgáltatások igénybevételének általános szerződési feltételeiről. Az egyes 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságainak az elsődleges felelőssége, hogy mérlegeljék, 
milyen mértékben teljesítik a távközlési szolgáltatók az árak átláthatóságára alkalmazandó 
követelményeket, és hogy adott esetben kiigazító intézkedéseket tegyenek. Az egyetemes 
szolgáltatási irányelv biztosítja, hogy gyors és olcsó pe ren  kívüli vitarendezési 
mechanizmusok álljanak rendelkezésre az emelt díjas hívások díjszabásának átláthatóságával 
kapcsolatos jogviták rendezésére. Emellett az elektronikus hírközlés szabályozási keretének 
jelenleg folyó felülvizsgálatában a Bizottság javaslatot tett a fogyasztóvédelem erősítésére az 
átláthatóság és a fogyasztók számára elérhető tájékoztatás terén is, például amikor emelt díjas 
számokat hívnak. A felülvizsgált egyetemes szolgáltatási irányelv új rendelkezéseinek – ha 
elfogadják azokat – biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok garantálni 
tudják, hogy közvetlenül a híváskapcsolás előtt tájékoztatják a fogyasztókat bármely emelt 
díjas telefonszolgáltatás költségeiről.

A Bizottság megjegyzi azonban, hogy az, hogy a tagállamok részéről nem állapítható meg 
jogsértési elem, nem zárja ki azt, hogy az adott személy kikérje a nemzeti bíróság döntését, 
hogy az ügy tényei alapján állapítsa meg, vajon az állami vagy magánszerv megsértette-e a 
közösségi jogot. 

Az itt ismertetett helyzet – bár néhány tagállam törekszik arra, hogy elkerülje az olyan jellegű 
helyzeteket, amit a petíció benyújtója is kifogásolt, míg mások láthatóan nem – valójában nem 
utal arra, hogy helytelenül alkalmaznák a közösségi jogot. A Bizottság azonban szem előtt 
tartja az ügyet az egyetemes szolgáltatási irányelv felülvizsgálata során.

                                                                                                                                                  
szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról („Egyetemes szolgáltatási irányelv”).


