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Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

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. sz. törvényjavaslat 
 

z á r ó 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/18212/19. sz. egységes javaslattal!) 
 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény módosításáról szóló, T/18212/19. számon beterjesztett egységes javaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/18212/20-21. zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Ektv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
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1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. § (2) bekezdésében az Ektv. 13. § (9) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /(2) Az Ektv. 13. §-ának (9)–(10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(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 kérelem vagy 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 biztosítja, 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/18212/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 15. § (1) bekezdésének a következő módosítását, 
valamint új (3)-(4) bekezdésekkel történő kiegészítését javasolja:  
 
 "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 és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Eht.) 44. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti. 
 
 (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ektv. 10. §-a c) pontjának és 11. §-a c) 
pontjának megjelölése b) pontra változik. 
 
 (3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Eht. 10. §-ának s) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi s) pont megjelölése t) pontra változik: 
 
 „s) ellátja az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott feladatokat,” 
 
 (4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Eht. 21. §-a (1) bekezdésében „az 
elektronikus hírközlési piaccal" szövegrész helyébe „az elektronikus hírközlési piaccal, valamint 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal" szövegrész, az Eht. 21. §-a (6) 
bekezdésében a „hírközlési tárgyú,” szövegrész helyébe a „hírközlési tárgyú, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos,” szövegrész, az Eht. 44. §-a 
(4) bekezdésében „az (5) bekezdés szerinti határidők vonatkoznak” szövegrész helyébe „az 57. § 
(1) bekezdése szerinti határidő vonatkozik” szövegrész, valamint az Eht. 57. §-a (1) bekezdésében 
az „egy” szövegrész helyébe „két” szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/18212/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 

Budapest, 2005. december 19. 
 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 
 
 
 


