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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Honvédelmi és rendészeti bizottság

Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma : I.

A javaslat érintett rendelkezése : 5. §

Módosítás jellege: kiegészítés

„5• §

Az elektronikus hírközlésrő l szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. §-a a következő
(2a)-(2c]d) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás előfizetője az előfizetését nem
értékesítheti tovább .

(2b) Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon, szolgáltatás előfizetője az előfizetői
szolgáltatás igénybevételétlehetővé tevő SIM kártyát harmadik személy részére abban az esetbe n
adhatja át, ha a 129. § (2) bekezdés szerinti azonosításhoz szükséges adatokról a SIM kártya
átadását megelőzően az elektronikus hírközlési szolgáltatót tájékoztatta. E bekezdés
alkalmazásában nem minősül harmadik személynek a közeli hozzátartozó .

(2c) A. (2b) bekezdésnek nem megfelelő átruházás esete a szolgáltató megtévesztésével kötöt t
szerződésnek minősül .

(2d) Az előre fizetett díjú előfizető i mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében egy előfizető

a) természetes személy esetén legfeljebb tíze

b) jogi személy esetébenlegfeljebbötven

SIM kártyával rendelkezhet."n

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat.



Módosítópont sorszáma : 2.

A javaslat érintett rendelkezése: 7. §

Módosítás jellege : módosítás

„7• §

Az Elit. 134. §-a a következő (6a) bekezdéssel] c} pontja helyébe a következd rendelkezés
lép]egészülki:

.(6a)A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői: szerződést a (3)-(5)
bekezdésben meghatározott , feltételek szerint [1]5 napos határidővé) felmondjafmondhatjá
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 fizétett 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 az
elektronikus hírközlési szolgáltató tájékoztatása nélkül harmadik személy részére átadja[,L""

Indokolás

1 .

A SIM. kártyákkal történő visszaélések ellehetetlenítése érdekében szükséges a " SIM kártyák "
számának maximalizálása előfizetőnként .

2.

Az előfizetői szerződés megszegése esetére nemzetbiztonsági érdekből szükséges a szigorúbb
szabály az adatok azonosítása terén .

Kósa” Lajos

	

Németh Szilárd István
képviselő

	

képviselő


	page 1
	page 2

