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Összegző jelentés

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

(T/17562.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 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.  október  26-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 javaslatról  történő állásfoglalás mellett  a  Bizottság kormánypárti  frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

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

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. október 26-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló
T/17562. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/17562/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítés:
Eht.: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17562/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Eht 127. § (4f) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. §-a az alábbi
(4f) bekezdéssel egészül ki:

„(4f) Az állam által elismert követelményeken alapuló, az [internet hozzáférés ]internet-hozzáférés
elterjedését  ösztönző,  kedvezményes  szerződéses  feltételeket  biztosító  [internet  hozzáférés
szolgáltatás  ]internethozzáférés-szolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  határozott  időtartamú
előfizetői szerződés a kedvezményes szerződéses feltételek igénybevételére jogosult  előfizetővel
abban az esetben is megköthető 24 hónapra, ha ahhoz nem kapcsolódik a (4c) bekezdés szerinti
készülékvásárlás.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17562/3/2.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Az Eht. 132. § (9) [bekezdés]bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17562/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: elhagyás

[3. §

Az Eht. 188. §-sa az alábbi új 4. és 5. ponttal egészül ki:
E törvény alkalmazásában:

„4.  Áthelyezés:  A helyhez  kötött  előfizetői  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  előfizetői
hozzáférési  pontjának a szolgáltató földrajzi  szolgáltatási területén belül  másik földrajzi
helyre áthelyezése.
5.  Átírás:  Az  előfizetői  szerződésnek  az  előfizető  személyében  bekövetkezett  jogutódlás
miatti módosítása.”]

T/17562/3/3., 8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 8. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17562/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Eht 134. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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4. §

Az Eht. 134. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (14a)
bekezdéssel egészül ki:

„(14)  A  [(14a)  bekezdés  kivételével  a  ]határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  helyébe  a
meghatározott  idő  elteltével  határozatlan  időtartamú  előfizetői  szerződés  lép.  A határozott  idő
elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal köteles az előfizetőt  [a számlalevél
mellékletében,  számlalevél  hiányában  írásban,  postai  úton  vagy  ]értesíteni  a  [szolgáltatás
jellegéhez  igazodó  elektronikus  úton  tájékoztatni  a  ]határozott  idejű  szerződés  határozatlan
időtartamúvá átalakulásának időpontjáról.  [A tájékoztatásnak]Az értesítésnek ki kell terjednie a
szerződés  átalakulásával  beálló  változásokra,  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 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 támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17562/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Eht 134. § (14a) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Eht. 134. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (14a)
bekezdéssel egészül ki:

„(14a) A (14) bekezdéstől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a határozott
időtartamú szerződés helyébe

b) a  127.  § (4f)  bekezdése szerinti  kedvezményes szerződéses feltételeket  biztosító  [internet
hozzáférés  szolgáltatás  ]internethozzáférés-szolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  határozott
időtartamú előfizetői szerződés esetén.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17562/3/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

Az Eht. 134. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (16) Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások esetében a (14), (14a) és (15)
bekezdés  nem  alkalmazható.  E  szolgáltatások  esetében  az  előfizető  általi  egyenlegfeltöltés  új
határozott idejű szerződés ráutaló magatartással történő megkötésének minősül. Az előfizető általi
egyenlegfeltöltéssel  az  előző  határozott  idejű  szerződés  megszűnik  azzal,  hogy  az  előfizető
hívószáma változatlan marad.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17562/3/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Eht 163/J. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Eht. Vegyes rendelkezések alcíme az alábbi új 163/J. §-sal egészül ki:

„163/J. §

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi ... törvénnyel
megállapított  132.  §  (10)  és  (11)  [bekezdést]bekezdését a  2017.  évi  LXXXVIII.  törvény
hatálybalépését megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.”

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

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17562/3/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. §
Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

Az Eht. 188. §-a az alábbi új 4. és 5. ponttal egészül ki:
E törvény alkalmazásában:

„  4.  Áthelyezés:  A  helyhez  kötött  előfizetői  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  előfizetői
hozzáférési pontjának a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül másik földrajzi helyre
áthelyezése.
5. Átírás: Az előfizetői szerződésnek az előfizető személyében bekövetkezett jogutódlás miatti
módosítása.”

T/17562/3/3., 8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 8. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17562/3/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 2. § és [3]7. § a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

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

(tárcaálláspont)
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