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2020. évi ..... törvény 

a tanulók és a tanárok számára történő ingyenes internet-hozzáférés biztosításáról

1. §

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény a következő 113. §-sal egészül ki:

„113. §

(1)  A kormány  a  jelentős  piaci  erővel  rendelkezőnek  minősülő  szolgáltatók  révén  a  nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2b) bekezdése alapján a digitális munkarendben
részt  vevő  valamennyi  tanuló  és  tanár  számára  a  funkcionális  internet-hozzáféréshez  elegendő
adatátviteli  sebességű ingyenes internet szolgáltatást  biztosít  (a továbbiakban: ingyenes internet-
hozzáférés).

(2)  A jelentős  piaci  erővel  rendelkezőnek minősülő szolgáltatónak biztosítania  kell  az  ingyenes
internet-hozzáférés érdekében legalább a 20 Mbit/sec letöltési és 20 Mbit/sec feltöltésű sebességű
adatforgalmat.  Amennyiben  az  internetes  hálózat  kínálta  technológiai  lehetőségek  nem  teszik
lehetővé a 20 Mbit/sec szolgáltatást, akkor az ingyenes csomag letöltési sebesség a szolgáltató által
kínált leggyorsabb előfizetési csomagjában szereplő letöltési sebesség fele. Vezetékes szélessávú
internet  hiánya  esetében  ingyenes  mobilnet  szolgáltatást  kell  biztosítani  a  helyben  elérhető
szolgáltatónak.”

2. §

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény 27.  §-a  a  következő  (2b)  bekezdéssel
egészül ki:

„(2b) Az (1) bekezdésben meghatározott tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése esetén a
kormány az abban részt  vevő tanulók és  tanárok számára a  funkcionális  internet-hozzáféréshez
elegendő adatátviteli sebességű ingyenes internet szolgáltatást biztosít (a továbbiakban: ingyenes
internet-hozzáférés)  az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény  113.  §-ában
meghatározott módon.”

3. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6)  Felhatalmazást  kap  a  kormány,  hogy  rendeletben  határozza  meg  az  ingyenes  internet-
hozzáférés részletes szabályait.”

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A  törvényjavaslat  célja,  hogy  Magyarország  területén  a  digitális  oktatásban  részt  vevő
valamennyi  tanuló  és  tanár  számára  ingyenesen  biztosítson  egy  olyan  szélessávú  internetes
kapcsolatot, amely alkalmas otthoni munkavégzésre és tanulásra egyaránt.

A koronavírus-járvány első hullámának kitörése márciusban sokként érte a tanárokat, szülőket,
gyerekeket.  Gyakorlatilag  a  nulláról  kellett  megszervezni  az  otthoni  tanulást,  mindenfajta
segítség nélkül, hiszen a kormány magukra hagyta ezzel a problémával az iskolákat, oldják meg,
ahogyan akarják. Sok helyen sikerült beindítani kisebb-nagyobb zökkenőkkel az online oktatást,
de rengeteg helyen ez akadályokba ütközött. Például az infrastruktúra hiányába, hiszen, ha egy
családban nincsen internet, nincsen digitális eszköz, akkor a gyerek nem fog tudni “beülni” a
virtuális  osztályterembe.”  Értelemszerűen ugyanekkora  probléma,  ha egy tanárnak nincsenek
meg a digitális oktatáshoz a minimális feltételek se.

A Központi Statisztikai Hivatal 2019-es adatai szerint 98 százalék a gyerekes családok internet-
ellátottsága,  sok  esetben,  főképp  a  szegényebb  és  elmaradottabb  vidékeken  élőknél  ennek
ellenére nem állnak rendelkezésre a megfelelő eszközök. A digitális oktatás jelenlegi rendszere
nagyban  figyelmen  kívül  hagyja  az  osztály-  és  területi  egyenlőtlenségeket,  miután
természetesnek tartja a jobbmódú családokra jellemző körülményeket. A Klebelsberg Központ
tájékoztatása szerint nagyjából 750 ezer diáknak az öt százaléka nem rendelkezik a szükséges
internettel a digitális távoktatáshoz, ez körülbelül 40 ezer diákot jelent. Egyes becslések szerint
azonban a 100 ezret is meghaladhatja azoknak a tanulóknak a száma, akiknek az oktatását nem
lehet digitális módszerekkel biztosítani.

Ez  a  Demokratikus  Koalíció  álláspontja  szerint  a  XXI.  században  elfogadhatatlan.  Jelen
törvényjavaslat benyújtásával a Demokratikus Koalíció arra tesz javaslatot, hogy legyen elérhető
egy ingyenes internet előfizetés a digitális oktatásban résztvevő tanárok és tanulók számára. Mi,
európai magyarok a Demokratikus Koalíciónál úgy gondoljuk, nem lehet úgy magukra hagyni a
családokat,  pedagógusokat,  mint  ahogyan  azt  az  Orbán-kormány a  koronavírus-járvány első
hullámának idején tette. A kormány nem várhatja el a válság miatt elszegényedő családoktól és a
mélyen alulfizetett  pedagógusoktól,  hogy a  járvány miatti  amúgy is  nehéz  helyzetben plusz
kiadásokat vállaljanak magukra, ahogyan az is tarthatatlan, hogy a gyerekek azért maradjanak le
a tanulásban, mert nincs megfelelő eszközük ehhez. A Demokratikus Koalíció álláspontja szerint
az államnak kötelessége minden segítséget megadni a tanároknak, szülőknek és a gyerekeknek,
hogy senkit  se  érhessen hátrány azért,  mert  egyedül  nem tudja  biztosítani  az  online tanulás
feltételeit.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet  20.  §-a  alapján  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Indokolások  Tárában
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közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításával kimondja, hogy
a kormány a jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősülő szolgáltatók révén minden tanuló és
minden  tanár  számára  a  funkcionális  internet-hozzáféréshez  elegendő  adatátviteli  sebességű
ingyenes internet szolgáltatást kell biztosítson. A javaslat meghatározza továbbá az adatforgalom
sebességét  is,  és  kimondja,  hogy  a  vezetékes  szélessávú  internet  hiánya  esetében  ingyenes
mobilnet szolgáltatást kell biztosítani a helyben elérhető szolgáltatónak.

2. § 

A javaslat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben is átvezeti a digitális oktatáshoz
szükséges ingyenes internet hozzáférés biztosításának kötelezettségét.

3. § 

Felhatalmazó rendelkezés.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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