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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a hangpostafiókot vagy hasonló üzenetrögzítő szolgáltatást 
(Németországban például a Mobilboxot vagy a T-Net Boxot) felhívók a hívással nyilatkoznak 
arról, hogy a hívott féllel szeretnének telefonos kapcsolatot létrehozni. Amennyiben a hívott 
fél aktiválta a Mobilbox vagy T-Net Box nevű szolgáltatást, a hívó félnek nincsen lehetősége 
eldönteni, hogy üzenetet hagy-e, vagy kizárólag a hívott féllel szeretne-e beszélni. 
Mindenképpen ki kell fizetnie a Mobilbox szolgáltatással létrejött kapcsolást. Régebben a 
hívott fél nem fogadott hívás esetén SMS-t kapott, és az SMS-ért fizetni kellett. A fogyasztók 
tiltakozására azonban ezt megváltoztatták, és bevezették azt a lehetőséget, hogy vagy 
tájékoztatni lehetett a hívott felet, vagy le lehetett tenni a telefont. A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy a Mobilboxhoz kapcsolódó költségek nem átláthatók a hívó fél számára, és a 
költségeket nem lehet kikerülni. A petíció benyújtója szerint a hívó félnek lehetővé kell tenni, 
hogy választhasson a Mobilbox szolgáltatással létrejövő (költséggel járó) kapcsolat és a hívás 
(költséggel nem járó) megszakítása között. A petíció benyújtója ezzel kapcsolatban felhívja a 
figyelmet a Bizottság barangolási díjakkal kapcsolatos döntésére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.
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A Bizottság észrevételei 
A petíció benyújtója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy az üzemeltetők akkor is díjat 
számolnak fel a fogyasztóknak a postafiók-szolgáltatáshoz kapcsolódó telefonhívásokért, ha a 
fogyasztó nem szándékozik üzenetet hagyni.

A 2009/136/EK irányelvvel módosított 2002/22/EK irányelv 21. cikkében az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó keretszabályozás konkrét szabályokat tartalmaz az 
átláthatósági követelményekre vonatkozóan, amelyek alapján a szabályozó hatóságok 
kötelezhetik az üzemeltetőket arra, hogy az alkalmazandó árakról és díjszabásokról átlátható, 
megfelelő és naprakész információt tegyenek közzé. Noha a postafiók-szolgáltatáshoz 
kapcsolt telefonhívásokra nem vonatkoznak további egyedi szabályok, a 2009/136/EK 
irányelv (32) preambulumbekezdése előírja, hogy azon hívástípusok meghatározásakor, 
amelyek esetében a kapcsolás előtt tájékoztatást kell nyújtani a díjszabásról, a nemzeti 
szabályozó hatóságok kellően figyelembe veszik a szolgáltatás jellegét és az alkalmazandó 
díjszabási feltételeket.

Ami a postafiók-szolgáltatásokhoz kapcsolt hívásokat illeti, a hívott félnek általában van
lehetősége a postafiók-szolgáltatás kikapcsolására. Tehát amennyiben a hívott fél nem 
inaktiválja a postafiók-szolgáltatást, ez úgy tekinthető, hogy a hívott fél azt szeretné, hogy 
rendszerint bizonyos számú csengetési jel után a hívó felet a postafiókhoz kapcsolják. A 
postafiók-szolgáltatásokat széles körben használják, és az előfizetők jelentős része nem 
kapcsolja ki a szolgáltatást. Végezetül a postafiókhoz kapcsolt hívásokért felszámított ár nem 
lehet magasabb, mint a hívott félhez kapcsolt hívásé. 
Következtetések

A fentiekre való tekintettel ebben a konkrét esetben a Bizottságnak nem áll módjában 
segítséget adni a petíció benyújtójának. Amennyiben a petíció benyújtója részletesebben is 
tájékozódni kíván a Németországban alkalmazandó szabályokról, további információkért 
lépjen kapcsolatba a Bundesnetzagentur1 nemzeti szabályozó hatósággal.

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Tulpenfeld 4, 53113 
Bonn, e-mail: info@bnetza.de


