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KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

2008. évi . . .tőrvény

az elektronikus hírkőzlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról

1. §

Az elektronikus hírközlésrő l szóló 2003 . évi C. törvény 150. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(3) A hordozott számokra irányuló hívás díját a ténylegesen felépülő hívás, illetve
szolgáltatás díjának megfelelően kell megállapítani . A hívó fél számára külön hangjelzés
útján kell jelezni, hogy az övétő l eltérő mobiltelefon-szolgáltató hálózatba irányuló hívás t
kezdeményezett . A hívó fél számára biztosítani kell továbbá annak a lehetőségét, hogy a hívás
megkezdése előtt tájékozódni tudjon arról, hogy a hívás melyik szolgáltató hálózatába n
végződik, és annak tarifájáról .”

2. §

E törvény a kihirdetését követő 2. hónap első napján lép hatályba.

INDOKOLÁ S

Napjainkban a mobilszám-hordozás széles körben elterjedt jelenség, azonban semmi ne m
figyelmezteti a mobil-telefonszámot tárcsázót arra, hogy bár a tárcsázott személy száma a
régi, az időközben telefon-szolgáltatót váltott, így a hívás tarifája sem az általa elvárt lesz .
Gyakran csupán a kézhez kapott telefon-számla áttanulmányozása után ismerjük fel, hog y
többet kellett fizetnünk az ilyen hívásokért.

A jelenlegi szabályozás, így a hírközlésről szóró 2003. évi C. törvény, illetve a
számhordozhatóság részletes szabályairól rendelkező 46/2004. (III . 18.) Korm. rendelet
kimondja, hogy az ilyen hívás kezdeményezésekor lehet ővé kell tenni a hívást kezdeményező
fél számára, hogy tájékozódjon arról, hogy a hívás melyik szolgáltatóhálózatában végz ődik,
és mi annak tarifája, ezzel a lehetőséggel az előfizetők többsége nem él .
Fakadhat ez abból is, hogy nem tud err ől a lehetőségről, de fakadhat annak feltételezet t
hosszadalmasságából és bonyolultságából .



Ezen kíván változtatni önálló indítványunk, amely szerint egy egyszer ű, a csengőhangtól
eltérő , beazonosítható hangjelzés jelezné azt a hívás kezdeményezésekor, hogy a sajátunkétó l
eltérő mobil-szolgáltatóhoz tartozó mobil-telefonszámot hívtunk .
Amennyiben pedig a hangjelzés esetleg a hívás kezdeményezés átgondolására késztet minket ,
továbbra is fennmarad a hírközlési törvénynek az a rendelkezése, mely szerint telefono n
tájékozódhatunk arról, hogy milyen telefon- szolgáltatót hívtunk és mennyi a hívásun k
tarifája .
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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 87 . §-a alapján „ az
elektronikus kírközlésró7 szóló 2003. évi C. törvény módosításáról” a kővetkező
törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2008 . november 27 .
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