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"b §

Az Eht . 129 . §-a a következő (2)[ és (2a)]-(2b) bekezdéssel egészül ki :

»(2) A szolgáltató az előfizető személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében az előre
fizetett díjú [előfizetői] mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló el őfizetői szerződés

megkötését megelőzően.	 illetve a (2b) bekezdés szerinti adategyeztetés érdekében köteles az

egyéni előfizetőnek, valamint üzleti előfizető esetén a szerződést aláíró személynek a

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának érvényességét a

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásában ellen őrizni .

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott, az el őfizető személyazonosságának sikeres

ellenőrzésének hiányában az el őfizetői szerződés nem köthető meg, valamint a szolgáltató a

szolgáltatás nyújtását nem kezdheti meg.

(2b) Ha a 134. § (16)bekezdés szerinti határozott időtartamú szerződések láncolata az egy évet

meghaladja, akkor az előfizető a szerződés megkötésének napját követő egy év múlva,majdévente

az évforduló napjáig — a(2)bekezdés szerinti az előfizető személyazonosságának igazoló

ellenőrzése érdekében -- adategyeztetésre köteles a szolgáltatónál .:7'

Módosítópont sorszáma: 2.

A javaslat érintett rendelkezése : 7. §

Módosítás jellege : kiegészítés

: tlllt „
' ik}ti ~

eieeett, :tit ;,-,r lltl~E
S
•llt .t!ileee[EI .,.,~=iie}eetetee e

. . . r¥ ksR : :E I : > ;illi, :l •k!f!iltlt Rtl f •..le

Érkezett : 2016 NO'! 1 O .



f1) Az Elit . 134. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A szolgáltató .: az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést- a (3)45}
bekezdésben meghatározott feltételek szerint 15 napős határidővel mondhatja fel, ha)

„c) az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást • a
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően . is harmadik személy részére
továbbértékesíti, valamint az előre fizetett díjú előfizetői mobil . rádiótelefon szolgáltatás
előfizetője az előfizetői szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM "kártyát a SIM kártya
átadását megelőzően a 129 . § (2) bekezdés szerinti azonosításhoz szükséges adatokról a z
elektronikus hírközlési szolgáltató tájékoztatása nélkül harmadik személy részére átadja, »

(2) Az Elit. 1A4.	 (1oa) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1oa)Az előfizetői szerződés megszűnik továbbá : ,

a) az élőfizető halálával, jogutód nélküli megszűnésével,

b) a szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszűnésével ,

c) az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a számhordozásra vonatkozó szabályo k
szerint a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul ,

d) a felek közös megegyezésével, figyelemmel a127. §(4) bekezdésére és azzal a feltétellel ; hogya
ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbelivagy
írásos nyilatkozattal, aszóbánkötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos,
nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal
szüntethetik meg a felek, vagy

e) ha az előfizető a 129. § (2b) bekezdés szerinti adategyeztetési kötelezettségét a szerződés
évfordulójának napját követő tizenötödik napig nem teljesítette, ”

Indokolás

1 .
A módosítás az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás utánkövethetőségének
liiztosításá végett szükséges .

Kósa Lajos
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