
T/18212/18. 
 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Informatikai és távközlési 
Bizottságának 

Gazdasági 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvény módosításáról szóló T/18212. törvényjavaslat 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/18212/13. számú ajánlással!) 
 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottsága – első helyen kijelölt 
bizottságként – (a továbbiakban: Informatikai bizottság) és a Gazdasági bizottsága 
megvitatta az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
módosításáról szóló, T/18212. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/18212/14-17. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használ rövidítések: 
Ektv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 
 

Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság a módosító javaslatokról a 2005. 
december 12-i ülésén foglal állást.  
 
Az Előterjesztő képviselője az  Informatikai  bizottság ülésén a tárca álláspontját közölte. 
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I. 

 
 

1. Dr. Pető Iván képviselő – kapcsolódva Mécs Imre képviselő T/18212/8. számú 
módosító javaslatához (a T/18212/13. sz. ajánlás 5. pontja) a törvényjavaslat 7. §-ának új (2) 
bekezdésében az Ektv. 13. § (9)-(10) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés felvételét 
javasolja: 
 

„7. § (2) Az Ektv. 13. §-ának (9)-(10) bekezdések helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

 
„(9) Ha a jogosult a (7) bekezdés szerinti értesítés átvételétől számított 10 munkanapon 

belül az értesítés szerinti jogsértéssel kapcsolatos igényét abbahagyás és eltiltás iránti ideiglenes 
intézkedés iránti kérelmet is tartalmazó kereset vagy fizetési meghagyás iránti kérelem 
benyújtása útján érvényesíti vagy büntető feljelentést tesz, a szolgáltató a bíróság erre 
vonatkozó, ideiglenes intézkedést elrendelő határozatának kézhezvételétől számított 12 órán 
belül a (4) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával a (2) bekezdés szerinti értesítésben 
megjelölt információhoz való hozzáférést ismételten nem biztosítsa, illetve az információt 
ismételten eltávolítja. A szolgáltató intézkedéséről a bírósági határozat másolatának 
megküldésével az érintett igénybe vevőt az intézkedés megtételétől számított 1 munkanapon 
belül értesíti. 

 
(10) A jogosult köteles a (9) bekezdés szerinti eljárásban hozott jogerős érdemi 

határozatokról - ideértve az ideiglenes intézkedés elrendelését vagy a kérelem elutasítását is - a 
szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Az érdemi határozatban foglaltaknak a szolgáltató 
haladéktalanul köteles eleget tenni.”” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a felvezető nyelvtani pontosítást igényel. 

 
Indokolás: Lásd a T/18212/14. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Informatikai biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja  
 

- az Előterjesztő képviselője  nem ért egyet  
 
 
 

2. Dr. Pető Iván képviselő – kapcsolódva Mécs Imre képviselő T/18212/10. számú 
módosító javaslatához (a T/18212/13. sz. ajánlás 8. pontja) –  az Ektv. 15/A. §-át érintően –  a 
törvényjavaslat 11. §-ának az elhagyását javasolja: 
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„[11. §  
 

Az Ektv. 15/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„Magatartási kódexek  
 

15/A. § Az állam – az információs társadalommal kapcsolatos tevékenységet ellátó 
szervezetek függetlenségének tiszteletben tartásával – ösztönzi  

a) magatartási kódexek kidolgozását,  
b) a magatartási kódexek elektronikus úton, magyar nyelven és az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államaiban lakóhellyel, illetve székhellyel 
rendelkező igénybe vevők és más érdekeltek számára a részes államok hivatalos nyelvein 
is történő hozzáférhetővé tételét,  

c) az elektronikus úton történő alternatív vitarendezési eljárások működését, 
valamint  

d) azt, hogy az információs társadalommal kapcsolatos tevékenységet ellátó 
szervezetek az informatikai és hírközlési miniszterrel – amennyiben a szolgáltatás az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás bármely részes államába is irányul, az 
Európai Bizottsággal is – együttműködve az érdekeltek számára tájékoztatást adhassanak 
a magatartási kódexeikről, azok alkalmazásának tapasztalatairól, az elektronikus 
kereskedelemre gyakorolt hatásairól.]”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18212/17/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Informatikai biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz.   egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője   nem ért egyet
 
 
 

3. Dr. Pető Iván képviselő – kapcsolódva Mécs Imre képviselő T/18212/10. számú 
módosító javaslatához (a T/18212/13. sz. ajánlás 8. pontja) a törvényjavaslat 11. §-ában az 
Ektv. 15/A. § d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

„Az Ektv. 15/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„Magatartási kódexek  
 

15/A. § Az állam – az információs társadalommal kapcsolatos tevékenységet ellátó 
szervezetek függetlenségének tiszteletben tartásával – ösztönzi  

a) magatartási kódexek kidolgozását,  
b) a magatartási kódexek elektronikus úton, magyar nyelven és az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodás részes államaiban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező 
igénybe vevők és más érdekeltek számára a részes államok hivatalos nyelvein is történő 
hozzáférhetővé tételét,  
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c) az elektronikus úton történő alternatív vitarendezési eljárások működését, valamint  
d) azt, hogy az információs társadalommal kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezetek 

[az informatikai és hírközlési miniszterrel] – amennyiben a szolgáltatás az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodás bármely részes államába is irányul, az Európai 
Bizottsággal is – [együttműködve] az érdekeltek számára tájékoztatást adhassanak a 
magatartási kódexeikről, azok alkalmazásának tapasztalatairól, az elektronikus kereskedelemre 
gyakorolt hatásairól.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18212/16. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Informatikai biz.  nem támogatja

- a Gazdasági biz.  egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője  nem ért egyet  
 
 
 

4. Dr. Pető Iván képviselő – kapcsolódva Mécs Imre képviselő T/18212/10. számú 
módosító javaslatához (a T/18212/13. sz. ajánlás 8. pontja) –a törvényjavaslat 15. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

„[15. §  

Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az Ektv. 2. §-ának j) pontja, 
15/A. §-a  valamint 17. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja hatályát veszti.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18212/17/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Informatikai biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz.  egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

5. Dr. Pető Iván képviselő – kapcsolódva Mécs Imre képviselő T/18212/8. számú 
módosító javaslatához (a T/18212/13. sz. ajánlás 5. pontja) – a törvényjavaslat 15. §-át az 
alábbiak szerint javasolja módosítani: 

 
„15. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az Ektv. 2. §-ának j) 

pontja, 10. §-ának b) pontja, 11. §-ának b) pontja, a 10-11. §-ok c) pontjainak „és b)” 
szövegrésze, valamint 17. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja hatályát veszti. 
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(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ektv. 10. §-a c) pontjának és 11. §-a c) 
pontjának jelölése b) pontra változik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/18212/15. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Informatikai biz.  támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja     
 

- az Előterjesztő képviselője   egyetért 
 
 

II. 
 

Az Informatikai és távközlési bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője 2005. december 
5-i ülésén meghozott állásfoglalásai a T/18212/13. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: A Tárca állásfoglalása: 
1. Visszavonva 
2. támogatja egyetért 
3. nem támogatja Nem ért egyet 
4. nem támogatja Nem ért egyet 
5. támogatja egyetért 
6. támogatja egyetért 
7. Visszavonva 
8. támogatja egyetért 
9. támogatja egyetért 
10. Visszavonva 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 

 
Budapest, 2005. december 6. 

 
 
 
 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési 

bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 


