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Az internet semlegességérő l

Az Országgyűlés tiszteletben tartva a szólásszabadságot, az információáramlás szabadságát ,
elismerve az internet szabad, demokratikus fejl ődését – felkéri a Kormányt, hogy az internet -
semlegesség elve alapján kezdeményezzen komplex és átfogó jogalkotást az alábbiak szerint :

I . A Kormány – az információ gyors és szabad áramlásának biztosítása érdekében

b) tiltsa meg az internetszolgáltatók és telefontársaságok (továbbiakban : szolgáltatók)
számára, hogy szűrjék vagy tiltsák a végfelhasználók adatforgalmát, vagy bármilye n
egyéb korlátozást alkalmazzanak a felhasználók adatforgalmában (kivév e
bűncselekmény elkövetése vagy díjhátralék esetén) ,
d) tiltsa meg a szolgáltatók számára, hogy a végfelhasználói szerződésekben, vagy az
általános szerződési feltételek között olyan, úgynevezett „tiltott tevékenységeket”
határozhassanak meg, amely tevékenységek folytatásáért a végfelhasználóktól tovább i
díjakat számolnak fel ,
e) biztosítsa mindenki számára a szabad szolgáltatás-, alkalmazás-, szoftver- é s
hardverválasztás jogát,
f) állapítsa meg az úgynevezett minimumszolgáltatás minőségét és szintjét ,
g) mondja ki, hogy a szolgáltató nem tilthatja meg végfelhasználói szűrőszoftverek
használatát .

2. A Kormány – a végfelhasználók fogyasztói jogainak védelme érdekében — nyújtson b e
az Országgyű lésnek olyan törvényjavaslatot, amely szerint a szolgáltatók kizáróla g

a)a végfelhasználó kérésére,
b) a szolgáltatás díj ának meg nem fizetése esetén ,
c)bizonyíthatóan hamis végfelhasználói adatok megadása esetén ,
d) a szerződés lejártakor, ha a végfelhasználó nem kíván hosszabbítani,
e)bírósági végzés vagy jogszabályi rendelkezés alapján ,

függeszthetik fel, vagy korlátozhatják szolgáltatásukat, illetve zárhatják ki a
végfelhasználót a szolgáltatásból .

3 . A Kormány — a végfelhasználók biztonságos internetezéshez való jogának el ősegítése
érdekében — határozza meg azt is, hog y

a) a szolgáltatók kötelesek biztosítani a kommunikáció és az adatforgalom
bizalmas jellegét ,
b) a szolgáltatók tartózkodjanak az adatforgalom befolyásolásától, lehallgatásától ,
bármilyen célú megfigyelésétől illetve minden más hálózati beavatkozástól, kivéve, ha

ba) a végfelhasználó ehhez külön hozzájárulását adta ,
bb) ha ez hálózatfejlesztési, vagy ellátásbiztonsági okok miatt szükséges, Eze n

esetben a szolgáltatók kizárólag anonimizált, a végfelhasználóhoz ne m
köthető adatokat gyűjthetnek,

bc) ha ezt bírósági vagy jogszabályi rendelkezés mondja ki ,
c) a szolgáltatók a fentiek biztosításához szükséges infrastruktúrát 2014 . január 1
ig építsék ki .
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határozata



Indokolás

A határozati javaslat célja, hogy lehet ővé tegye a magyarországi intemetes kultúra tovább i
demokratikus fejlődését azzal, hogy biztosítaná az internet semlegességét, tehát a
befolyásmentes internetezés, információszerzés és átadás jogát . A későbbi törvényjavaslat
elismerné az internetet, mint demokratikus hálózatot és biztosítaná annak cenzúramentességét .
Egyben lehető tenné, illetve tisztázná, hogy az internet-szolgáltatók milyen esetekben i s
függeszthetik vagy korlátozhatják az internet elérést .

Mindezt azért is szükséges törvénybe foglalni, mert a szolgáltatók gyakran visszaélnek a
szabályozatlansággal, és gyakran egyéni érdekeik szerint változtatják a szerz ődések ezen
részeit - a felhasználók hátrányára . Mivel a 2011-es év végi adatok szerint az internet é s
mobilinternet előfizetések száma már meghaladja a 4,3 milliót, ezért fontos, hogy külön
foglalkozzunk ezzel a területtel, hiszen az internet már nem csupán egy szolgáltatás, ami t
áruba lehet bocsátani, hanem képes befolyásolni a politikát, vagy diktatúrákat megbuktatni .
(Lásd: arab tavasz) .

Jelenleg a szolgáltatók maguk dönthetnek arról, hogy a végfelhasználók mikor milyen
oldalakat látogathatnak, és milyen alkalmazásokat használhatnak. Gyakran bizonyos
internetes alkalmazásokért (pl : skype, torrent) pluszdíjat számolnak fel, vagy ezek miat t
függesztik fel illetve korlátozzák a kapcsolatot . Ezek az intézkedések sértik a
szólásszabadságot, a fogyasztók jogait, és diszkriminatívak is .

Fontos, hogy a tiltások ne terjedjenek ki a már a végfelhasználó által használ t
szűrőprogramokra (családi szűrők, iskolában, intézményekben használt szűrők stb .) .

A szolgáltatók számára 2014 . január 1-ig állna rendelkezésre idő , hogy a megszülető törvény
feltételeinek maradéktalanul eleget tegyenek.
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országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtjuk az internet semlegességérő l szóló határozati javaslatot.

A javaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2012 . június 11 .

Farkas Gergely

	

eme ~ Zs
országgyű lési képviselő

	

országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom

	

Jobbik Magyarországért Mozgalom

r

Schőn Péter
országgyű lési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom


	page 1
	page 2
	page 3

