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Tárgy: H. H., német állampolgár által benyújtott 1899/2009. számú petíció az 
internethasználatra országosan kirótt rádió- és televíziódíjról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint be kell tiltani azt, hogy az internethasználatra országos szinten 
rádió- és televíziódíjat vessenek ki. A petíció benyújtója szerint ez az internethasználatra 
kirótt adó nem áll összhangban a közösségi joggal. Úgy véli, hogy az adó mértékével és az 
adókivetés módjával az információhoz való szabad és olcsó hozzáférés elve sérül. Azon az 
állásponton van továbbá, hogy a rádió- és televíziódíj kivetésének állami joga nem 
alkalmazható a rádió- és televízió társaságok által önkéntesen kínált szolgáltatásokra és 
információkra, mivel fennáll az ilyen jellegű szolgáltatásokhoz és információkhoz való 
hozzáférés elektronikus blokkolásának a lehetősége. A petíció benyújtója megkérdőjelezi 
annak jogszerűségét, hogy egy állam a saját területén belül rádió- és televíziódíjat vet ki olyan 
információkra és szolgáltatásokra, amelyek az interneten szabadon hozzáférhetők.         

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Gebühreneinzugszentrale (GEZ), amely a német televíziódíj-beszedő ügynökség, 2007. 
január 1-je óta havi 5,76 euró közvetítési díjat szed azon személyi számítógépek után, 
amelyeken televízió-műsorokat lehet nézni, illetve rádióműsorokat lehet hallgatni az 
interneten keresztül, azoktól a személyektől, akiknek nincs olyan televíziójuk, rádiójuk vagy 
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autórádiójuk, amely után már megfizetnék a szükséges díjat. Annak, aki meglévő 
televíziókészüléke, rádiója vagy autórádiója után már fizet díjat, nem kell további díjat 
fizetnie személyi számítógépe után.
Az Európai Unióról szóló szerződéshez (EUSz.) és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez (EUMSz.) csatolt, a tagállamokban történő közszolgálati műsorszolgáltatás 
rendszeréről szóló 29. jegyzőkönyv értelmében a tagállamok felelőssége, hogy a közszolgálati 
műsorszolgáltatást meghatározzák, megszervezzék és finanszírozzák. A tagállamok ezért 
szabadon döntenek a műsorszolgáltató rendszereiknek pl. közvetlen költségvetési 
hozzájárulás, díjak vagy bármilyen más eszköz általi közfinanszírozásának formájáról, 
feltételeiről és szabályairól. Valójában a tagállamok döntöttek a különféle finanszírozási 
módozatok mellett, amelyek közé értendő a televíziókészülék-, rádió- vagy autórádió-
tulajdonosok által fizetendő általános adók vagy díjak révén történő finanszírozás is. Az 
érintett tagállamokban ezeket az adókat vagy díjakat minden televíziókészülék-, rádió-, 
autórádió- vagy számítógép-tulajdonosnak fizetnie kell, függetlenül attól, hogy ténylegesen 
nézi-e a közszolgálati csatornákat. Az elképzelés az, hogy a társadalom egésze 
szükségleteinek kielégítését célzó állami feladat a lakosság széles körű szolidaritása révén 
finanszírozást nyerjen. A Bizottság nem kérdőjelezi meg sem ezeket a pénzügyi 
intézkedéseket, sem a díjak és adók kötelező jellegét. Ebből kifolyólag a díj- vagy adófizetési 
kötelezettség a nemzeti jog kérdéskörébe tartozik, és mint ilyen nem kifogásolható az uniós 
jog alapján. 

Másfelől viszont az EUMSz. 106. cikke (2) bekezdése és az állami támogatás szabályainak a 
közszolgálati műsorszolgáltatókra történő alkalmazásáról szóló 2009-es bizottsági 
közlemény1 értelmében a Bizottságnak jogában áll ellenőrizni, hogy a közszolgálati 
műsorszolgáltatók rendelkezésére álló pénzügyi források csupán annyira korlátozódnak, 
amennyi a világosan meghatározott és odaítélt közszolgálati kötelezettségek 
finanszírozásához szükséges, és hogy a finanszírozás nem vezet a verseny szükségtelen 
torzulásához. A német közszolgálat finanszírozásának az EU versenyjogával való 
összeegyeztethetőségéről 2007-ben bizottsági határozat született.2 Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. cikke szerint a tagállamok pénzügyileg támogathatják 
azokat a műsorszolgáltatókat, amelyek a tagállamok által rájuk rótt közszolgálati 
műsorszolgáltatási kötelezettséget látják el. Ezért Németország elvileg szabadon finanszírozza 
közszolgálati műsorszolgáltatóit a televízió- és rádióműsorok sugárzásának vételére alkalmas 
eszközök tulajdonosaitól a GEZ által beszedett kötelező díjakból. 

A személyi számítógépekre kiszabott havi 5,76 euró műsorszolgáltatási díj csupán a 
vevőkészülékekre vonatkozó díj kiterjesztése, aminek oka a technológiai fejlődés és a 
következő eset figyelembevétele, amely napjainkban még igen ritka, de a jövőben 
előfordulhat: valakinek nincs sem televízió- vagy rádiókészüléke, sem autórádiója, és 
feltételezhető, hogy a laptopját vagy mobiltelefonját használva fér hozzá a televízió- vagy 
rádióműsorokhoz. A díj ezért nem az internet-hozzáférésre kiszabott adó, ahogyan az a 
petícióban szerepel.  
                                               
1 Kihirdetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában, C 257, 2009.10.27., 1. o., lásd:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0006:0007:HU:PDF
2 A Bizottság 2007. április 27-i határozata (kihirdetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában: 
2007, C 185, 1. o.), lásd még: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-
2005/e003-05.pdf.
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Mindazonáltal a német tartományi miniszterelnökök egy közelmúltbeli megállapodása szerint 
2013-tól változni fog a közszolgálati műsorszolgáltatók finanszírozásának modellje: Ahelyett, 
hogy a különböző vevőkészülékek után szednének díjat, minden háztartás egyetlen, állandó 
díjat fog fizetni a közszolgálati műsorszolgáltató rendszerekért, függetlenül attól, hogy hány 
televíziókészülék, rádió vagy számítógép található az adott háztartásban.
A petíció egyetlen olyan elemet sem tartalmaz, amely alapján a Bizottság azt feltételezné, 
hogy az a kötelezettség, miszerint műsorszolgáltatási díjat kell fizetni egy olyan számítógép 
használatáért, amely alkalmas az interneten keresztüli televízióadások megjelenítésére, ne 
felelne meg az Unió előbbiekben említett, állami támogatásokra vonatkozó szabályainak, 
vagy általában véve az uniós jognak. 

Következtetések

A Bizottság alaposan megvizsgálta a petíció benyújtójának állításait. A rendelkezésre álló 
információk alapján nem tűnik ki, hogy a vitatott nemzeti intézkedés egyértelműen ellentétes 
lenne az alkalmazandó uniós jog követelményeivel.

A Bizottság ezért a petíció benyújtójának állításai alapján nem fog jogsértési eljárást indítani 
Németország ellen. 


