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Összegző jelentés

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/15557.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  június  9-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára a 2. (T/15557) szám alatt benyújtott módosításra irányuló szándékot fogadta el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. június 9-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló
T/15557. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/15557/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15557/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény  (a  továbbiakban:  Eht.)  127.  §  (4b)
bekezdése helyébe a  következő rendelkezés  [lép:]lép és a  §  a következő (4c)–(4e)  bekezdéssel
egészül ki:

„(4b) A határozott időtartamú előfizetői szerződés  – a (4c) bekezdés kivételével –  legfeljebb 12
hónapra  köthető  meg  azzal,  hogy  a  szerződés  megkötését  megelőzően  fel  kell  ajánlani  a
határozatlan  időtartamú  előfizetői  szerződés  megkötésének  lehetőségét,  és  [bemutatni  ]be  kell
mutatni annak részletes feltételeit.

(4c) Az előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is megköthető, ha
az előfizetői szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen módon 24 hónapra
megkötött  határozott  idejű  előfizetői  szerződésnek  a  készülék  vásárlásához  kapcsolódó
törlesztőrészletek nélkül számított előfizetési díja nem térhet el a (4b) bekezdés szerinti 12 hónapra
kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától.

(4d)  A határozott  idejű  előfizetői  szerződés  megszűnését  követően  a  szolgáltató  az  előfizető
kérésére külön díjazás nélkül köteles gondoskodni arról,  hogy az e szerződéssel együtt  vásárolt
készülék bármely szolgáltató előfizetőjeként használható legyen (hálózat-függetlenítés).

(4e) A (4b) bekezdés alkalmazásában készülék alatt az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott audiovizuális
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médiaszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő, kép és hang megjelenítésére alkalmas készüléket
kell érteni.”

T/15557/5/1., 7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 7. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15557/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Eht. 127. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

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

„(6) 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  lehetnek  az  előfizetőre  nézve
hátrányosabbak  [az új előfizetők részére ]a korábbi  határozott  [időtartamra kínált  szerződési
feltételeknél,  ide  nem  értve  a  korábban  internet-előfizetéssel  nem  rendelkező  előfizetők
részére kínált kedvezményes ]idejű szerződésben szereplő szerződési [feltételeket]feltételeknél.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15557/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Eht. 132. § (2c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Eht. 132. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2c)  Amennyiben  a  szolgáltató  a  határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  időtartama  alatt
egyoldalúan módosítja a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételét, akkor

3



az  előfizető  az  értesítéstől  számított  [90]45 napon  belül,  azonnali  hatállyal  további
jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.”

T/15557/5/3-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15557/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Eht. 132. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Eht. 132. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz –
így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik,  módosul  a  [csatornakiosztás ]kínált  csatornák
összetétele vagy a szolgáltatás tartalma – az előfizető az értesítéstől számított [90]45 napon belül,
azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú
előfizetői szerződést.”

T/15557/5/3-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15557/5/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Eht. 134. § (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„  (14)  A határozott  időtartamú előfizetői  szerződés  a  meghatározott  idő  elteltével  megszűnik.  A
szerződés megszűnését megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal köteles az előfizetőt a
számlalevél  mellékletében,  számlalevél  hiányában  írásban,  postai  úton  vagy  a  szolgáltatás
jellegéhez  igazodó  elektronikus  úton  tájékoztatni  a  határozott  idejű  szerződés  megszűnésének
időpontjáról.  A  tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie  a  szerződés  megszűnését  követően  beálló
változásokra  –  különösen az  előfizetői  díj  változására  –,  továbbá be  kell  mutatnia  az  előfizető
részére  a  szolgáltatónál  elérhető,  az  előfizető  jelenlegi  határozott  idejű  szerződéséhez  hasonló
szolgáltatási  tartalommal  bíró  határozott  időtartamú előfizetői  szerződési  ajánlatokat.  A felek  a
határozott időtartamú előfizetői szerződésben szabadon megállapodhatnak a határozott időtartamú
előfizetői  szerződés  megszűnését  követő  új  előfizetői  szerződés  szerződéses  feltételeiről,  amely
esetben  a  létrejövő új  szerződés  csak  határozatlan  időtartamú lehet.  A felek  a  határozott  idejű
szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az előfizető kifejezett
nyilatkozata  esetén  a  határozott  idő  elteltét  megelőzően  szerződésmódosítással  dönthetnek.  A
határozott idejű szerződés felmondásának részletes szabályait a szolgáltató az általános szerződési
feltételekben határozza meg.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15557/5/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Ez a törvény a kihirdetését követő [15]60. napon lép hatályba.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15557/5/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. §
Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

Az Eht. Vegyes rendelkezések alcíme a következő 163/I. §-sal egészül ki:
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„  163/I. §

(1) Ha az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi ...
törvény hatálybalépése előtt megkötött 24 havi határozott időtartamú előfizetői szerződés időbeli
hatályából 2017. december 31. napján

a) kevesebb mint 12 hónap van hátra, a szerződés e törvény erejénél fogva 2017. december 31.
napján;
b) több mint 12 hónap van hátra, a szerződés e törvény erejénél fogva a 12. hónap végén

megszűnik,  és ha a felek a határozott  időtartamú előfizetői szerződésben annak megszűnésének
esetére  új  határozatlan  időtartamú  előfizetési  szerződés  megkötésében  állapodtak  meg,  ezen  új
szerződés  feltételeire  a  127.  §-nak  az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény
módosításáról szóló 2017. évi ... törvénnyel megállapított (6) bekezdés kell alkalmazni, kivéve, ha a
szerződő  felek  a  szerződést  az  a)  vagy  b)  pontban  foglalt  időpontot  megelőző  időpontban
megszüntetik.

(2) Nem alkalmazandó az (1) bekezdés az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról szóló 2017. évi ... törvény hatálybalépése előtt megkötött olyan 24 havi határozott
időtartamú  előfizetői  szerződésekre,  amelyekhez  az  internet-hozzáférési  szolgáltatás,  illetve  a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott audiovizuális
médiaszolgáltatás  igénybevételét  lehetővé  tevő,  kép  és  hang  megjelenítésére  alkalmas  készülék
vásárlása is társult, azzal, hogy ha a felek a határozott időtartamú előfizetői szerződésben annak
megszűnésének esetére új határozatlan időtartamú előfizetési szerződés megkötésében állapodtak
meg, ezen új szerződés feltételeire a 127. §-nak az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról szóló 2017. évi ... törvénnyel megállapított (6) bekezdés kell alkalmazni.

(3) A 134. §-nak az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017.
évi ... törvénnyel megállapított (14) bekezdését 2017. december 31-ét követően kell alkalmazni az
elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény módosításáról  szóló  2017.  évi  ...  törvény
hatálybalépése előtt megkötött határozott időtartamú előfizetői szerződésekre.”

T/15557/5/1., 7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 7. 

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