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Módosító javasla t

Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az „egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények
módosításáról” szóló T/3505. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A javaslat 31 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Eht . 127. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) E törvényben foglaltaktól a szolgáltató az előfizető i szerződésekben és az általános szerződés i
feltételekben csak akkor térhet el, ha az eltérést a törvény, illetve a felhatalmazása alapján kiadot t
Elnök által hozott kifejezetten megengedi . Az Elnök rendeletben meghatározhatja azon el őfizető
szerződésekre és általános szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések körét, amelye k
alkalmazása [kis és középvállalkozásnak nem min ősülő ] üzleti előfizetők esetében nem-kötelez ő .
Kis és középvállalkozások az el őfizetői szerz ődés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az
egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történ ő alkalmazását .”"

INDOKOLÁS

Az implementálni kívánt módosított Egyetemes Szolgáltatási Irányelv (2002/22/EK) el őfizetők
védelmére vonatkozó rendelkezései els ősorban a fogyasztók, azaz a magánszemélyek védelmé t
szolgálja, tekintettel arra a lényeges különbségre, amely a fogyasztók, a kis- és középvállalkozások ,
valamint az üzleti nagyfogyasztók szolgáltatókkal szembeni tárgyalási pozíciója között fennáll .
A vállalati előfizetők, ideértve a KKV-kat, igényei eltérnek a magánszemély el őfizetőkétől . Ahhoz ,
hogy a szolgáltatók a vállalati előfizetők igényeit a lehető legjobban kiszolgálhassák, szükség van a
szerződések tartalmának meghatározásával kapcsolatos rugalmasságra, amelyet a felek általába n
szolgáltatási szerződésekben szabályoznak . Ezt a tervezet a KKVk vonatkozásában kizárja azáltal ,
hogy az előfizetői szerződések keretei közé korlátozza a megállapodást.
Az Irányelv Preambulumának (21) cikkelyében kimondja, hogy a szolgáltatókra nehezedő
adminisztrációs terhek elkerülése érdekében a szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket csak abba n
az esetben kell alkalmazni kis- és középvállalkozásokra amennyiben azok azt kifejezetten kérik .
A fenti indokok miatt a módosító célja annak biztosítása, hogy a kis- és középvállalkozások saját
választásuk szerint szerz ődhessenek .

Budapest, 2011 . június 21 .

Dr. Gruber Attila
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