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Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat
(T/15557. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. június 6-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Ikotity István (LMP)
Módosítópont: T/15557/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Eht. 127. § (4b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény  (a  továbbiakban:  Eht.)  127.  §  (4b)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4b) A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 12 hónapra köthető meg azzal, hogy a
szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés
megkötésének  lehetőségét,  és  bemutatni  annak  részletes  feltételeit. Az  eszköz-vételárrészletek
száma a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartamát meghaladhatja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Ikotity István (LMP)
Módosítópont: T/15557/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Eht. 127. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Eht. 127. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A szolgáltató egy hónappal a határozott  időtartam lejárta előtt  elektronikus úton értesíti  az
előfizetőt erről a tényről. Ha a felek a határozott időtartamú előfizetői szerződésben megállapodtak
a  szerződés  lejártát  követő  új  előfizetői  szerződés  feltételeiről,  az  új,  határozatlan  idejű
szerződésben  meghatározott,  az  előfizetői  szolgáltatásra  vonatkozó  szerződési  feltételek  nem
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lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak az új előfizetők részére határozott időtartamra kínált
szerződési feltételeknél, ide nem értve a korábban internet-előfizetéssel nem rendelkező előfizetők
részére kínált kedvezményes szerződési feltételeket.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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