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(17) Annak érdekében, hogy az ilyen egyéb 
szolgáltatások nyújtása ne gyakoroljon 
kedvezőtlen hatást a végfelhasználók számára 
nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások 
elérhetőségére vagy általános minőségére, 
biztosítani kell a megfelelő kapacitások 
meglétét. A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók, ezen belül az internet-hozzáférési 
szolgáltatók ezért csak akkor nyújthatnak ilyen 
egyéb szolgáltatásokat vagy köthetnek ilyen 
egyéb szolgáltatások elősegítésére vonatkozó 
megállapodásokat tartalmakat, alkalmazásokat 
vagy szolgáltatásokat nyújtó szereplőkkel, 
amennyiben a hálózati kapacitások az internet-
hozzáférési szolgáltatások nyújtásán felül még 
ezek nyújtásához is elegendőek. A rendeletnek 
a nyílt internet-hozzáférés biztosításáról szóló 
rendelkezéseit nem szabad egyéb, az internet-
hozzáférési szolgáltatás helyett használható 
vagy annak helyettesítésére kínált 
szolgáltatásokkal megkerülni. Az a tény 
azonban, hogy bizonyos vállalati 
szolgáltatások, például a virtuális 
magánhálózatok is hozzáférést biztosítanak az 
internethez, nem jelentheti azt, hogy ezeket 
úgy kellene tekinteni, hogy az internet-
hozzáférési szolgáltatás helyettesítésére 
szolgálnak, amennyiben a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató által az 
internethez ily módon történő hozzáférés 
nyújtása megfelel e rendelet 3. cikke (1)–(4) 
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bekezdésének és ennélfogva nem tekinthető az 
azokban meghatározott rendelkezések 
megkerülésének. Az ilyen, az internet-
hozzáférési szolgáltatáson kívüli szolgáltatások 
nyújtása nem válhat a végfelhasználók számára 
nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások 
elérhetőségének vagy általános minőségének 
kárára. A mobilhálózatokon az egyes 
rádiócellákon áthaladó forgalom nagysága 
kevésbé látható előre, mivel az aktív 
végfelhasználók száma változó, ezért előre 
nem látható körülmények között a számukra 
elérhető internet-hozzáférési szolgáltatás 
minőségére ez hatással lehet. A 
mobilhálózatokon nem tekinthető úgy, hogy a 
végfelhasználók rendelkezésére álló internet-
hozzáférési szolgáltatás általános minősége 
kárt szenvedett, amennyiben az internet-
hozzáférési szolgáltatáson kívüli egyéb 
szolgáltatások kedvezőtlen összhatása 
elkerülhetetlen, minimális és rövid időtartamra 
korlátozódik. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók 
megfelelnek az említett követelménynek. Ezzel 
összefüggésben a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak értékelniük kell az internet-
hozzáférési szolgáltatások elérhetőségére és 
általános minőségére gyakorolt hatásokat, 
többek közt a következők elemzése révén: a 
szolgáltatásminőségi paraméterek (úgy mint 
késleltetés, késleltetésingadozás, 
csomagvesztés), a hálózati torlódás szintjei és 
hatásai, a meghirdetett és a tényleges 
sebességek közötti viszony, az internet-
hozzáférési szolgáltatások teljesítménye az 
egyéb szolgáltatásokéval szemben, valamint a 
minőség végfelhasználók szerinti megítélése.
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