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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: S.M. német állampolgár által benyújtott 0214/2011. számú petíció 
Németországban a TELEKOM szolgáltatóval fennálló, hívásátirányítással 
kapcsolatos problémáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója orvos, aki Németországban, Franciaországban és a világ számos 
országában dolgozik. Két évvel ezelőttig minden probléma nélkül át tudta irányítani francia 
telefonszámaira a német (vonalas és mobil) telefonvonalaira érkező hívásokat. E szolgáltatást 
a TELEKOM szolgáltató figyelmeztetés nélkül megszüntette, és azóta sem állította vissza. 
Mint kiderült, ennek oka az, hogy a szolgáltató nem hajlandó megtenni az ahhoz szükséges 
befektetéseket, hogy biztosítsa szolgáltatásai védelmét a hackerekkel szemben. A petíció 
benyújtója számára a szolgáltatás visszavonása komoly nehézséget okoz. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A petíció benyújtója kifejti, hogy távoli helyszínről nem tudja beállítani a saját németországi 
telefonszolgáltatója által nyújtott hívásátirányítási szolgáltatást oly módon, hogy az 
automatikusan nemzetközi telefonszámokra, többek között francia hívószámokra továbbítsa a 
saját állandó telefonszámára érkező hívásokat. 
Az EU elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási kerete annak 
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biztosítására törekszik, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások a végfelhasználó 
földrajzi elhelyezkedésére való tekintet nélkül, meghatározott minőségben és az adott nemzeti 
feltételekhez képest megfizethető áron minden végfelhasználó számára rendelkezésre 
álljanak. Az egyetemes szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv (a 2000/136/EK 
irányelvvel módosított 2002/22/EK irányelv) mindenekelőtt arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy megfizethető áron a szolgáltatások meghatározott minimális készletét biztosítsák 
minden végfelhasználó számára. A felülvizsgált irányelv 29. cikke egyúttal kimondja, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy a nyilvánosan elérhető 
távbeszélő szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára előírhassák, hogy bizonyos további 
eszközöket bocsássanak rendelkezésre. E rendelkezéseket – amelyek meghatározzák az 
egyetemes szolgáltatás hatókörét – a német távközlési törvény 78. paragrafusa hajtja végre. 
Az EU szabályozási kerete azonban nem írja elő olyan kiegészítő szolgáltatás elérhetőségét, 
amilyen például a hívásátirányítás, és nem foglalkozik e szolgáltatástípushoz hasonló, 
értéknövelt szolgáltatások hatókörével. 

Jelen esetben a Bizottságnak nem áll módjában segítséget nyújtani a petíció benyújtója 
számára. Amennyiben a petíció benyújtója részletesebben is tájékozódni kíván a 
Németországban alkalmazandó szabályokról, további információkért lépjen kapcsolatba a
Bundesnetzagentur1 nemzeti szabályozó hatósággal. 
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