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Törvények

2017. évi CXXXVIII. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról*

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 elterjedését ösztönző, kedvezményes
szerződéses feltételeket biztosító 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.”
2. §

(1) Az Eht. 132. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) Amennyiben a szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt egyoldalúan módosítja
a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételét – ide nem értve az csatornasorrend
megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek
az előfizető számára –, akkor az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további
jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.”
(2) Az Eht. 132. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) A szolgáltató az előfizető kérésére csak az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja átírás
jogcímén az egyedi előfizetői szerződést.”
(3) Az Eht. 132. §-a az alábbi (10)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A szolgáltató az előfizető kérésére köteles a helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges előfizetői hozzáférési pontot a földrajzi szolgáltatási területén belül áthelyezni,
amennyiben ennek műszaki lehetősége adott. A szolgáltató nem köteles az áthelyezési igényt teljesíteni, ha
az előfizetőnek az áthelyezési igény benyújtásakor a 137. § (1) bekezdés c) pontja szerinti díjtartozása áll fenn.
(11) Amennyiben a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az egyéni előfizető lakcímének
vagy tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy tartózkodási helyéről új lakcímére, vagy
tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését, és a szolgáltató az áthelyezési igényt műszaki
lehetőség hiányában teljesíteni nem tudja, az előfizető a szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül
azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú szerződést.”

3. §		
Az Eht. 134. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (14a) bekezdéssel
egészül ki:
„(14) 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 értesíteni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásának időpontjáról.
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.
(14a) A (14) bekezdéstől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a határozott időtartamú
szerződés helyébe

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el.
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a) ha az előfizető egyoldalúan – vagy az előfizető és a szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát
megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti, vagy
b) a 127. § (4f ) bekezdése szerinti kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén.”
4. §		
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.”
5. §		
Az Eht. 127. § (4b) bekezdésében a „(4c) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe a „(4c) és (4f ) bekezdés
kivételével” szöveg lép.
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 CXXXVIII. törvénnyel
megállapított 132. § (10) és (11) bekezdését a 2017. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött
szerződésekre is alkalmazni kell.”
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.”
8. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és 7. § a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2017. évi CXXXIX. törvény
a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények
módosításáról*

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása
1. §		
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 358/C. §-t megelőző alcím címében és 358/C. §-ában
a „Kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „Közszolgálati” szöveg lép.

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
2. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/A. § (3) bekezdésében a „Kormánytisztviselői” szövegrészek
helyébe a „Közszolgálati” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el.
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3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
3. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) A közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Közszolgálati
Döntőbizottsághoz intézett közszolgálati panaszt legkésőbb a határidő utolsó napján megküldték. Ha a fél
a közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt elmulasztja, igazolással élhet. Az igény hat hónap
elteltével nem érvényesíthető.
(8) A (2) bekezdés a), e) és f ) pontjában foglalt esetben a sérelmezett intézkedés, továbbá a hivatalvesztés fegyelmi
büntetést kiszabó fegyelmi határozat kivételével a keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van a Közszolgálati
Döntőbizottság határozatának hatályosulására.”
4. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a)
26. § (7) bekezdésében, 79. § i) pontjában, 180. § (1) bekezdés f ) pontjában, 190. § (1) bekezdésében,
(2) bekezdés nyitó és záró szövegrészében, (3) bekezdés a) pontjában, (6), (10), (11), (13) és
(14) bekezdésében, 191. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) és (5) bekezdésében,
226. § (3) bekezdés e) pontjában a „Kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „Közszolgálati” szöveg,
b)
65. § (5) bekezdésében, 190. § (4) és (9) bekezdésében, 259. § (1) bekezdés 9. pontjában
a „Kormánytisztviselői” szövegrészek helyébe a „Közszolgálati” szöveg
lép.

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény
módosítása
5. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (4) bekezdésében és 19/A. §
(1) bekezdésében a „Kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „Közszolgálati” szöveg lép.

5. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása
6. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
a)
4. § (8) bekezdése, 95. § címe, (1) bekezdése, (2) bekezdés nyitó szövegrésze, valamint a) és b) pontja,
(3) bekezdése, 130. § (2) és (3) bekezdése a „Kormánytisztviselői” szövegrész helyett a „Közszolgálati”
szöveggel,
b)
131. § (6) bekezdése a „Kormánytisztviselői” szövegrészek helyett a „Közszolgálati” szöveggel
lép hatályba.

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény
módosítása
7. §		
Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 391. §
(4) bekezdése.
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7. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a törvény 2018. január 2-án hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

Helyesbítés
A Magyar Közlöny 2017. november 10-i 182. számának 29739. oldalán közzétett 1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
4. pontjában megjelölt összeg helyesen: „legfeljebb 1 999 500 000 forint”
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