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2009. évi . . . törvény

a médiaszolgáltatásokról

Az Országgyűlés
elismerve azt, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága alapján a törvény keretei között a
médiaszolgáltatás és a kiegészítő digitális szolgáltatás tartalmát az azt nyújtó szolgáltató szabado n
határozhatja meg, illetve a nyilvános vételre szánt médiaszolgáltatások szabadon vehet őek,
tekintettel a médiaszolgáltatások kiemelkedő kulturális, társadalmi és gazdasági jelent őségére ,
annak tudatában, hogy a médiaszolgáltatások hozzájárulnak a nemzeti összetartozás és a társadalm i
integráció erősítéséhez, valamint a demokratikus közélet működéséhez ,
azzal a szándékkal, hogy a médiapiaci verseny biztosításán keresztül el ősegítse a médiapluralizmus
és a tájékozódás szabadságának kiteljesedését ,
az Alkotmány 61 . § (4) bekezdésének végrehajtása érdekében
a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet
A törvény hatálya, értelmező rendelkezések

1 . §

(1) E törvény hatálya kiterjed
a) a Magyar Köztársaságban letelepedett médiaszolgáltató által nyújtott médiaszolgáltatásra ,
b) a nem valamely más tagállamban letelepedett olyan médiaszolgáltató által nyújtott
médiaszolgáltatásra, amelynek terjesztéséhez
ba) a Magyar Köztársaság területén található műholdas feladó-állomást használnak, vagy
bb) nem használnak a Magyar Köztársaság területén található műholdas feladó-állomást, de a
műholdnak a Magyar Köztársaság tulajdonában lévő vagy rendelkezési jogába tartozó átvitel i
kapacitását használják ,
c) az olyan médiaszolgáltatásra, amelyre a Magyar Köztársaság joghatóságát az Európa i
Egyezmény alapján lehet megállapítani ,
d) az a)—c) pont hatálya alá nem tartozó, illetve azok megfelel ő alkalmazásával más tagállam
joghatósága alá sem tartozó olyan médiaszolgáltatásra, amelyet nyújtó médiaszolgáltató az Európai
Közösséget létrehozó szerződés 43—48 . cikke értelmében a Magyar Köztársaság területé n
letelepedettnek minősül ,
e) az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó, de a Magyar Köztársaság területén terjesztett
médiaszolgáltatásra,
f) az a)-d) pontban meghatározott médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató által nyújtot t
kiegészítő digitális szolgáltatásra,
g) az a)-d) pontban meghatározott médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatóval irányítás i
viszonyban álló, a Magyar Köztársaságban letelepedett személy által nyújtott kiegészít ő digitáli s
szolgáltatásra ,
h) a Magyar Köztársaságban letelepedett személy által nyújtott, a műsorterjesztést részben vagy
egészben a Magyar Köztársaság területén telepített elektronikus hírközl ő berendezéssel végző
műsorterjesztő által a Magyar Köztársaság területén, a m űsorterjesztéssel együtt terjesztet t
kiegészítő digitális szolgáltatásra,
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i) a műsorterjesztést részben vagy egészben a Magyar Köztársaság területén telepített elektroniku s
hírközlő berendezéssel végz ő műsorterjesztő által a Magyar Köztársaság területén, a
műsorterjesztéssel együtt terjesztett kiegészít ő digitális szolgáltatásra .

(2) E törvény alkalmazásában a médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó
akkor tekintendő a Magyar Köztársaság területén letelepedettnek, h a
a) a médiaszolgáltató vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó központi ügyvezetésének hely e
a Magyar Köztársaság területén található, és
aa) a médiaszolgáltatással vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatással kapcsolatos szerkesztő i
döntéseket a Magyar Köztársaság területén hozzák,
ab) a médiaszolgáltatással vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatással kapcsolatos szerkeszt ő i
döntéseket egy másik tagállamban hozzák, azonban a médiaszolgáltatással vagy a kiegészítő
digitális szolgáltatással kapcsolatos tevékenységben közrem űködő foglalkoztatottak jelentős része a
Magyar Köztársaság területén vagy a Magyar Köztársaság területén és a szerkesztői döntések helye
szerinti másik tagállamban egyenlő arányban fejti ki tevékenységét,
ac) a médiaszolgáltatással vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatással kapcsolatos szerkesztő i
döntéseket egy másik tagállamban hozzák, azonban a médiaszolgáltatással vagy a kiegészítő
digitális szolgáltatással kapcsolatos tevékenységben közrem űködő foglalkoztatottak jelentős része a
Magyar Köztársaság és a szerkeszt ői döntések helye szerinti másik tagállam területén kívül fejti ki
tevékenységét, feltéve, hogy a médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó a
Magyar Köztársaság területén kezdte meg els őként a tevékenységét, valamint folyamatos é s
tényleges kapcsolatot tart fenn a Magyar Köztársaság gazdaságával, vag y
ad) a médiaszolgáltatással vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatással kapcsolatos szerkeszt ő i
döntéseket egy harmadik államban hozzák, feltéve hogy a médiaszolgáltatással vagy a kiegészítő
digitális szolgáltatással kapcsolatos tevékenységben közrem űködő foglalkoztatottak jelentős része a
Magyar Köztársaság területén fejti ki tevékenységét ,
b) a médiaszolgáltató vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó központi ügyvezetésének helye
egy másik tagállamban található, és a médiaszolgáltatással vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatássa l
kapcsolatos szerkesztői döntéseket a Magyar Köztársaság területén hozzák, feltéve, hog y
ba) a médiaszolgáltatással vagy a kiegészítő digitális szolgáltatással kapcsolatos tevékenységben
közreműködő foglalkoztatottak jelentős része a Magyar Köztársaság területén fejti ki
tevékenységét, vag y
bb) a médiaszolgáltatással vagy a kiegészítő digitális szolgáltatással kapcsolatos tevékenységben
közreműködő foglalkoztatottak jelentős része a Magyar Köztársaság és a központi ügyvezetés hely e
szerinti másik tagállam területén kívül fejti ki tevékenységét, és a médiaszolgáltató vagy a
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó a Magyar Köztársaság területén kezdte meg els őként a
tevékenységét, valamint folyamatos és tényleges kapcsolatot tart fenn a Magyar Köztársasá g
gazdaságával, vagy
c) a médiaszolgáltató vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó központi ügyvezetésének hely e
egy harmadik államban található, és a médiaszolgáltatással vagy a kiegészítő digitáli s
szolgáltatással kapcsolatos szerkesztő i döntéseket a Magyar Köztársaság területén hozzák, feltéve ,
hogy a médiaszolgáltatással vagy a kiegészítő digitális szolgáltatással kapcsolatos tevékenységbe n
közreműködő foglalkoztatottak jelentős része a Magyar Köztársaság területén fejti ki
tevékenységét .

(3) E törvény alkalmazásában a médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó
akkor minősül másik tagállamban letelepedettnek, ha a (2) bekezdésben meghatározott feltétele k
vele szemben úgy teljesülnek, hogy ahol a (2) bekezdés a Magyar Köztársaságot említi, azon a
másik tagállamot kell érteni, ahol pedig másik tagállamot említ, azon a Magyar Köztársaságot i s
érteni kell .
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(4) E törvény hatálya kiterjed mindazokra, akikre az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységge l
összefüggésben e törvény kifejezetten jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg .

(5) Ha e törvény kifejezetten eltérően nem rendelkezik, e törvénynek a médiaszolgáltatóra és a
médiaszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott
médiaszolgáltatásra, valamint az (1) bekezdés f)-i) pontjaiban meghatározott kiegészítő digitáli s
szolgáltatásra, illetve az azt nyújtó médiaszolgáltatóra vagy kiegészít ő digitális szolgáltatást
nyújtóra kell alkalmazni .

2 . §

E törvény alkalmazásában :

1. felelős szerkesztő : az a természetes személy, aki a médiaszolgáltatás m űsorát alkotó
műsorszámok és kereskedelmi közlemények sorrendjének vagy a kiegészítő digitális szolgáltatá s
kínálatának meghatározása, illetve a m űsorszámok, a kereskedelmi közlemények, az egyé b
tartalmak, az ezeket alkotó álló- vagy mozgóképek, illetve hangok, továbbá az ezekhez tartoz ó
kiegészítő szöveges, álló- vagy mozgóképeket, illetve hangokat tartalmazó információk
kiválasztása, összeállítása vagy közzétételének jóváhagyása során tényleges döntést hoz vagy
ellenőrzést végez,

2. szabály ismétlődő megsértése : ugyanazon szabálynak - a Nemzeti Médiahatóság jogsértés t
megállapító határozatának közlésétő l számított – hat hónapon belüli ismételt megsértése ,

3. szabály sorozatosan ismétl ődő megsértése : ugyanazon szabálynak – a Nemzeti Médiahatósá g
jogsértést megállapító határozatának közlését ő l számított – tizenkét hónapon belüli legalább három
további megsértése ,

4. szabály súlyos megsértése : a szabály olyan szándékos megsértése, amely a számszer űen
meghatározott tartalmú kötelezettség esetében a mérték legalább egyharmadával történik, egyéb
esetekben pedig a kötelezettséget megalapozó védend ő értéket kirívó mértékben sérti ,

5. médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály: az Alkotmány, e törvény, e törvény felhatalmazás a
alapján kibocsátott jogszabály, a médiaszolgáltatásokra vonatkozó, közvetlenül alkalmazand ó
európai uniós jogi aktus, a Nemzeti Médiahatóság joger ős határozata az annak megtartására
kötelezett vonatkozásában, valamint a médiaszolgáltató vagy a kiegészítő szolgáltatást nyújtó mint
fél részvételével a médiaszolgáltatással vagy a kiegészítő digitális szolgáltatással összefüggő
ügyben hozott jogerős bírósági határozat ,

6. médiaszolgáltatás: műsorszámoknak, illetve kereskedelmi közleményeknek a médiaszolgáltat ó
által meghatározott sorrendben, nem egyedi lekérés alapján történ ő megtekintését, illetve
meghallgatását meghatározatlan számú felhasználó számára lehet ővé tévő olyan, rendszerint díjazás
ellenében nyújtott szolgáltatás, amelynek els ődleges célja a tájékoztatást, szórakoztatást vag y
nevelést szolgáló műsorszámok, illetve kereskedelmi közlemények eljuttatása elektronikus hírközl ő
hálózat igénybevételével a közönséghez, a médiaszolgáltatás magában foglalja a műsorszámokat
kísérő szöveges tartalmakat, feliratokat, szalagszövegeket (scrollokat) és az adott
médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó, azzal együtt terjesztett teletextet is ,

7. rádiós médiaszolgáltatás : olyan médiaszolgáltatás, amely hangok sorozatából álló műsorszámok,
illetve kereskedelmi közlemények meghallgatását teszi lehet ővé,
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8 . televíziós médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amely hangos vagy néma mozgóképek ,
illetve egyéb képekből álló műsorszámok, illetve kereskedelmi közlemények megtekintését tesz i
lehetővé,

9. médiaszolgáltató : a médiaszolgáltatást nyújtó jogi személy ,

10. rádiós médiaszolgáltató: a rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató ,

11 . televíziós médiaszolgáltató : a televíziós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató ,

12. közszolgálati médiaszolgáltatás : a közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtot t
médiaszolgáltatás ,

13 . közszolgálati médiaszolgáltató: az e törvény 57. §-ának hatálya alá eső médiaszolgáltató ,

14. közösségi médiaszolgáltatás : valamely társadalmi közösség hagyományainak ápolását vag y
értékeinek gazdagítását, illetve valamely társadalmi közösségre jellemző kulturális igények
kielégítését szolgáló médiaszolgáltatás ,

15. közösségi médiaszolgáltató: olyan médiaszolgáltató, amely közösségi médiaszolgáltatást nyújt ,

16. műsorszámtípus : műsorszámok műfaja, illetve tárgyköre ,

17. hír- és közéleti tematikájú médiaszolgáltatás : olyan médiaszolgáltatás, amelynek műsora — a
televíziós vásárlási műsorablakok idejét figyelmen kívül hagyva — a napi m űsoridő legalább
háromnegyedében hírműsorszámokból, illetve időszerű kérdésekkel foglalkozó műsorszámokból
áll ,

18 . tematikus médiaszolgáltatás : olyan médiaszolgáltatás, amelynek műsora — a televíziós vásárlás i
műsorablakok idejét figyelmen kívül hagyva — a napi m űsoridő legalább háromnegyedében
kizárólag az alábbi pontok egyikében megjelölt m űsorszámokból áll :
a) hírműsorszámok, illetve időszerű kérdésekkel foglalkozó m űsorszámok ,
b) kifejezetten gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak szóló m űsorszámok ,
c) sportműsorszámok ,
d) filmalkotások ,
e) zenei műsorszámok,
f) ismeretterjesztő műsorszámok ,
g) az életmóddal összefüggő , így különösen étkezéssel, ruházkodással vagy testápolással foglalkoz ó
műsorszámok

19. kisközösségi médiaszolgáltatás : az a helyi médiaszolgáltatás, amelyet műszakilag — az
interneten történő terjesztést ide nem értve — éves átlagban legfeljebb tízezer lakos érhet el ,

20. helyi médiaszolgáltatás : az a médiaszolgáltatás, amelyet műszakilag — az interneten történő
terjesztést ide nem értve — éves átlagban legfeljebb százezer lakos vagy egy városon belül legfeljeb b
ötszázezer lakos érhet el ,

21 . körzeti médiaszolgáltatás : az a médiaszolgáltatás, amelyet műszakilag éves átlagban több mint
százezer lakos vagy egy városon belül több mint ötszázezer lakos, de legfeljebb az orszá g
lakosságának a fele érhet el,
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22. országos médiaszolgáltatás : az a médiaszolgáltatás, amelyet műszakilag az ország lakosságának
több mint fele elérhet.

23. műsorszám: hangos vagy néma álló- vagy mozgóképek, illetve hangok sorozata, amely a
médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban jól érzékelhet ően elkülönülő
módon önálló egységet alkot ,

24. műsor: műsorszámoknak, illetve kereskedelmi közleményeknek a médiaszolgáltató, illetve a
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó által megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata ,

25. műsoridő : a műsorban közzétett műsorszámok és kereskedelmi közlemények meghatározott
időszakra vonatkozó, együttes id ő tartama,

26. hírműsorszám: a belpolitika, a külpolitika, a közélet, a bűnügyek, a tudomány, a kultúra és a
sport aktuális eseményeivel foglalkozó hírekbő l, tudósításokból, illetve rövid interjúkból, valamint
az azokat összeköt ő műsorvezetői megszólalásokból álló műsorszám ,

27. időszerű kérdésekkel foglalkozó műsorszám: az aktuális események politikai szempont ú
bemutatásával, elemzésével, értékelésével és hátterével foglalkozó, hírm űsorszámnak nem
minősülő műsorszám,

28. bulvárinformáció : a közszereplés igényével fellép ő személyek közszereplésével összefüggő
tevékenységével, illetve magánéletével kapcsolatos információ, ide nem értve a közhatalma t
gyakorló személyek e tevékenységével összefügg ő információkat,

29. nemzeti, etnikai kisebbségi műsorszám: a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén készítet t
műsorszám, mely készítésének és terjesztésének alapvető célja a nemzeti vagy etnikai kisebbség i
közösség kultúrájáról, hagyományairól, közéletér ő l való tájékoztatás ,

30. nemzeti, etnikai kisebbségi témájú műsorszám: a nemzeti és etnikai kisebbségekrő l szóló, a
kisebbségi közösségek megismerését, kulturális értékeinek bemutatást, a társadalmi integráció t
szolgáló, magyar nyelvű műsorszám,

31. kereskedelmi közlemény: az ellenszolgáltatás ellenében, illetve a médiaszolgáltató saját, illetve
a vele irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltató érdekében közzétett, a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény szerinti gazdasági
reklám, ideértve a műsorelőzetest, a televíziós vásárlást, a termékelhelyezést és a
szponzormegjelenítést is,

32. reklám : médiaszolgáltatás keretében közzétett kereskedelmi közlemény, ide nem értve a
termékelhelyezést és a szponzormegjelenítést ,

33. osztott képernyős reklám: műsorszám vagy kereskedelmi közlemény közzététele alatt a
képernyő egyes részeit betöltő módon közzétett reklám ,

34. tudatosan nem észlelhető kereskedelmi közlemény : olyan kereskedelmi közlemény, amelyne k
közzétételekor az időtartam rövidsége vagy más ok következtében a kereskedelmi közlemény
címzettjére a tudatos észleléshez szükséges ingerküszöbnél kisebb er ősségű látvány, hang- vagy
egyéb hatás keltette inger hat ,

35. televíziós vásárlás : olyan reklám, amely termék, szolgáltatás, ingatlan vagy vagyoni érték ű jog
megszerzését vagy értékesítését célzó közvetlen ajánlatot tartalmaz,
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36. televíziós vásárlási m űsorablak: olyan televíziós vásárlás vagy televíziós vásárláso k
megszakítás nélküli egységbe szerkesztett sorozata, amelynek id ő tartama legalább tizenöt perc,

37. termékelhelyezés : olyan kereskedelmi közlemény, amely a műsorszámon belül valamely
termék, szolgáltatás vagy ezek védjegyének bemutatásaként, illetve ezekre történ ő utalásként
jelenik meg,

38. műsorelőzetes: olyan kereskedelmi közlemény, amely a médiaszolgáltató, illetve a vele
irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltató által későbbi időpontban közzétenni kívánt
műsorszámot, műsorszámokat mutat be, ismertet, illetve azt népszer űsíti ,

39. szponzorálás : médiaszolgáltatás, kiegészít ő digitális szolgáltatás, műsorszám vagy
műsorszámok sorozata finanszírozásához nyújtott, a gazdasági reklámtevékenység alapvet ő
feltételeirő l és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott szponzorálás ,

40. szponzormegjelenítés : a szponzorálást nyújtó vállalkozás nevének vagy védjegyének
megjelenítése, illetve a szponzorálást nyújtó vállalkozásra utaló egyéb megjelölés, így különösen a
tevékenységére, az általa gyártott vagy forgalmazott termékre vagy az általa nyújtott szolgáltatásra
való utalás, illetve ezek bármelyike védjegyének, szlogenének, honlapjának, illetve egyé b
megkülönböztető jelének megjelenítése

41. burkolt kereskedelmi közlemény: termék, szolgáltatás, illetve termék gyártója vagy szolgáltatá s
nyújtója nevének, védjegyének vagy tevékenységének műsorszámban történ ő bemutatása, ha ez a
bemutatás reklámcélokat szolgál, és e jellege tekintetében félrevezet ő lehet a közönség számára ,
azzal, hogy nem minősül félrevezetőnek a honlap címének közzététele ,

42. társadalmi célú hirdetés : nem politikai cél előmozdítására közzétett olyan m űsorszám, mely
közérdekű cél támogatására szólít fel, ilyen eseményt vagy célt népszer űsít, továbbá az ilyen cél
megvalósulását veszélyeztető körülményre hívja fel a figyelmet, illetve az a műsorszám, amely
segítség nyújtására szólít fel természetes személy, természetes személyek valamely csoportja vag y
ezek támogatására alapított szervezet érdekében ,

43. politikai hirdetés : a választópolgár választói akaratának befolyásolására irányuló, a választás i
eljárásról szóló törvényben szabályozott feltételek mellett közzétett műsorszám ,

44. kiegészítő digitális szolgáltatás: elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, illetve
médiaszolgáltatásnak nem minősülő , szerkesztett műsorkínálatból a felhasználó által megválasztot t
időpontban egyedileg lekérhető , álló- vagy mozgóképeket tartalmazó információk elektronikus
hírközlő hálózat igénybevételével a közönséghez történ ő eljuttatása, valamint a televíziós
médiaszolgáltatással együttesen terjesztett olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a
felhasználó visszajelzését és válaszát kétirányú jelátvitelen, vagy visszirányú átviteli rendszeren
keresztül megvalósuló kommunikáció segítségével, azzal, hogy nem min ősül kiegészítő digitális
szolgáltatásnak a magáncélú honlapok fenntartása, a magánszemélyek által készített tartalmak
hozzáférhet ővé tétele azok azonos érdeklődési körű közösségeken belüli megosztása céljából ,
továbbá az időszaki lapok elektronikus változatának valamint a csak elektronikus formában
megjelenő időszaki lapok közzététele ,

45. kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó : a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó jogi személy ,

46. digitális műsorszóró adó : digitális műsorszóró hálózatot nem képez ő , elektronikus hírközlő
berendezések és elektronikus hírközlési építmények összességéb ől álló műsorszóró adó, amely
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digitális műsorszórásra a frekvenciasávok nemzeti felosztását megállapító jogszabályba n
műsorszórásra felosztott frekvenciákat használja ,

47. digitális műsorszóró hálózat: az elektronikus hírközl ő berendezések és elektronikus hírközlés i
építmények összessége, amely digitális m űsorszórásra a frekvenciasávok nemzeti felosztásá t
megállapító jogszabályban műsorszórásra felosztott frekvenciákat használja,

48. elektronikus hírközlő hálózat: az elektronikus hírközlésről szóló törvényben ilyenként
meghatározott hálózat ,

49. eredetileg magyar nyelven készített mű : olyan műsorszám, amely
a) eredetileg teljes egészében magyar nyelven készült ,
b) eredetileg két nyelven készült, de id őtartamának összesen több mint felében eredetileg magyar
nyelvű,
c) eredetileg három vagy több nyelven készült, de időtartamát tekintve összességében eredet i
magyar nyelvű része hosszabb, mint bármelyik másik nyelven készült része ,
d) eredetileg valamely magyarországi nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén készült, ha tárgya az adott
kisebbség életével, kultúrájával van összefüggésben ,
e) olyan zenei műsorszám, amely
ea) magyar nyelven kerül előadásra,
eb) valamely magyarországi kisebbség nyelvén kerül előadásra, ha az az adott kisebbség
kultúrájával van összefüggésben ,
ec) magyar állampolgárságú vagy nemzetiség ű szerző műve,
ed) esetében magyar állampolgárságú vagy nemzetiség ű az előadó,
ef) a magyar vagy valamely magyarországi kisebbségi kultúra részét képezi ,

50. európai művek: a tagállamokból származó alkotások, az Európai Közösség és harmadik államo k
között az audiovizuális ágazatra vonatkozóan létrejött megállapodások keretében, koprodukcióba n
elkészített olyan alkotások, amelyek megfelelnek a vonatkozó megállapodások feltételeinek ,
valamint az Egyezmény részes feleinek számító harmadik európai államokból származó alkotások ,
amelyek egy vagy több részes államban lakóhellyel rendelkez ő szerzőkkel és más résztvevőkkel
készültek, feltéve hogy megfelelnek a következő három feltétel egyikének :
a) az említett államok közül egyben vagy többen letelepedett egy vagy több producer alkotásai ,
vagy
b) az alkotások gyártását az említett tagállamok közül egyben vagy többen letelepedett egy vag y
több producer felügyeli, és ténylegesen ellen őrzi, vagy
c) az összes koprodukciós költséghez túlnyomó részben az említett államok koproducerei járultak
hozzá, és a koprodukciót nem az említett államokon kívül letelepedett egy vagy több producer
ellenőrzi . Azok az alkotások, amelyek nem európai alkotások, de amelyek a tagállamok és harmadi k
államok között kötött kétoldalú koprodukciós szerződések keretében készültek, európai
alkotásoknak kell tekinteni abban az esetben, ha közösségi koproducerek biztosítják a gyártás i
összköltség többségét, és hogy a gyártást nem a tagállamokon kívül letelepedett egy vagy töb b
producer irányítja. A nem tagállamokból származó alkotásokra annyiban alkalmazhatók az európa i
alkotások szabályai, amennyiben az érintett harmadik államokban a tagállamokból származó
alkotásokra nem vonatkoznak megkülönböztet ő intézkedések,

51 . Európai Egyezmény : az 1998. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlép ő
televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989 . május 5-én kelt európai egyezmény, valamint az az t
módosító Jegyzőkönyv ,

52 . hallgatottság : adott időszakban a rádiós médiaszolgáltató hallgatására fordított idő százalékban
kifejezett aránya az ugyanezen időszakban összesen rádióhallgatásra fordított id őbő l,
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53 . közönségarány: adott időszakban a televíziós médiaszolgáltatás nézésére vagy hallgatásár a
fordított idő százalékban kifejezett aránya az ugyanezen időszakban összesen televízió-nézésre
fordított időből ,

54. filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény értelmében vett olyan mű , amelyet meghatározott
sorrendbe állított mozgóképek hang nélküli vagy hanggal összekapcsolt sorozatával fejeznek ki ,
függetlenül attól, hogy azt milyen hordozón rögzítették, azzal, hogy e törvény filmalkotásokra
vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni a hírműsorszámra, időszerű kérdésekkel foglalkoz ó
műsorszámra, a sportközvetítésre, a beszélget ő-műsorra, a játék- és vetélkedőműsorra, a
kereskedelmi közleményre, ami nem érinti az előzőekben felsorolt műsorszámok esetében a szerzői
jogi jogszabályok érvényesülését az e jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén ,

55 . saját előállítású műsorszám: olyan műsorszám, amelyet többségében a médiaszolgáltatóval vag y
a vele irányítási viszonyban álló más személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll ó
természetes személy készített, és az így létrejött műhöz fűződő vagyoni jogok a médiaszolgáltatót ,
vagy a vele irányítási viszonyban álló vállalkozást illetik meg,

56. tagállam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségr ő l szóló megállapodásban
részes állam ,

57. harmadik állam: a tagállamnak nem minősülő állam,

58. irányítási viszonyban álló személyek : azok a személyek, akik közül az egyik személy a mási k
felett irányítással rendelkezik, illetve akik felett ugyanazon személy irányítással rendelkezik ,

59. irányítás : a közvetlen és a közvetett irányítás ,

60. közvetlen irányítás : egy személy vagy több személy közösen akkor gyakorol közvetlen
irányítást egy másik személy felett, h a
a) a másik személy többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a
szavazati jogok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy rendelkeznek, vag y
b) jogosult vagy jogosultak a másik személy vezet ő tisztségviselői többségének kijelölésére ,
megválasztására vagy visszahívására, vag y
c) szerződés alapján jogosult vagy jogosultak a másik személy döntéseinek meghatároz ó
befolyásolására, vagy
d) a másik személy döntéseinek meghatározó befolyásolására ténylegesen képessé válik vag y
válnak ,

61 . közvetett irányítás : egy személy vagy több személy közösen akkor gyakorol közvetett irányítás t
egy másik személy felett, ha a másik személyt az általa vagy általuk irányított harmadik személy –
vele vagy velük együtt, illetve önállóan – irányítja ,

62. közeli hozzátartozó : a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozó ,

63 . gyermek: az a természetes személy, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be ,

64. fiatalkorú : az a tizennegyedik életévét betöltött természetes személy, aki a tizennyolcadi k
életévét nem töltötte be,

65. zenei műsorszám: olyan műsorszám, amelynek elsődleges célja zeneművek élő vagy rögzített
előadásának bemutatása .
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MASODIK RÉSZ
A MÉDIASZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYO K

II. Fejezet
A médiaszolgáltatási jogosultsá g

Általános szabályo k

3. §

(1) Médiaszolgáltató és kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó — ha e törvény eltérően nem
rendelkezik — korlátolt felel ősségű társaságként, zártkörűen működő részvénytársaságként,
nyilvánosan működő részvénytársaságként vagy európai részvénytársaságként működhet .

(2) A részvénytársasági formában működő médiaszolgáltató, illetve kiegészítő digitális szolgáltatás t
nyújtó kizárólag dematerializált részvényeket bocsáthat ki .

4 . §

(1) Egy médiaszolgáltató vagy kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó több médiaszolgáltatást ,
illetve kiegészítő digitális szolgáltatást is nyújthat. Ebben az esetben a médiaszolgáltatónak vag y
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtónak a médiaszolgáltatásra, illetve a kiegészít ő digitális
szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeit — e törvény eltér ő rendelkezése hiányában — az egyes
médiaszolgáltatások, illetve kiegészítő digitális szolgáltatások tekintetében külön-külön kel l
teljesíteni, illetve megítélni .

(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, médiaszolgáltatóban és kiegészítő digitális szolgáltatás t
nyújtóban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezhet, illetve szerkesztői vagy műsorpolitikai
döntésének befolyásolására külön megállapodás alapján vagy egyéb módon nem szerezhet jogo t
a) országgyűlési képviselő , az Európai Parlament tagja, az Országgyűlés által választott közjogi
tisztségviselő, a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök által kinevezett közjogi tisztségvisel ő ,
b) a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, az alpolgármester, a főpolgármester-
helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke, a helyi önkormányzat képvisel őtestületének tagja, a helyi
önkormányzat,
c) a költségvetési szerv, a bíró, az ügyész, a jegyző , a vezetői megbízással vagy kinevezéssel
rendelkező köztisztviselő ,
d) párt, párt országos vagy területi tisztségvisel ője, párt által alapított vagy párt részesedéséve l
működő gazdasági társaság, illetve ezek vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja, párt által
alapított alapítvány, annak kezel ő szerve, szervezete tagja, illetve az ilyen alapítvány alkalmazottja ,
e) a közszolgálati médiaszolgáltató vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, illetve az ,
aki közszolgálati médiaszolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll ,
f) a Közszolgálati Tanács, a Nemzeti Médiahatóság és a Tulajdonosi Vagyonkezel ő Testület tagja ,
valamint az, aki a Nemzeti Médiahatósággal, a Közszolgálati Tanács hivatali szervezetével vagy a
Közszolgálati Tartalomel őállítás-támogatási Nonprofit Kft .-vel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll ,
g) az a), d)-f) pontokban meghatározott természetes személyek közeli hozzátartozója .

Nyilvántartás

5.§



1 0

(1) A Nemzeti Médiahatóság a médiaszolgáltatásokról és a kiegészít ő digitális szolgáltatásokró l
közhiteles nyilvántartást vezet, amely a médiaszolgáltatások és a kiegészítő digitális szolgáltatások
jegyzékébő l, valamint a jegyzékben szereplő adatok igazolására szolgáló mellékletekbő l áll .

(2) Médiaszolgáltatás és kiegészítő digitális szolgáltatás akkor nyújtható, ha az az (1) bekezdésben
meghatározott nyilvántartásban szerepel .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás részét képez ő jegyzék fennálló, illetve töröl t
adatai, valamint a jegyzékben szerepl ő adatok igazolására szolgáló mellékletek – ideértve az
elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá átalakított okiratokat is – közérdekb ő l
nyilvánosak, azokat a Nemzeti Médiahatóság a honlapján közzéteszi .

6. §

(1) A médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételére irányuló bejelentésnek az alábbi adatokat kel l
tartalmaznia :
a) a médiaszolgáltatás nevét ,
b) a médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, illetv e
nyilvántartási számát, a médiaszolgáltatással közvetlenül érintett telephely, illetve telephelye k
megjelölését ,
c) annak megjelölését, hogy a médiaszolgáltatás televíziós vagy rádiós médiaszolgáltatásra irányul -
e,
d) a médiaszolgáltatás kereskedelmi, közszolgálati vagy közösségi jellegét ,
e) tematikus médiaszolgáltatás esetén a médiaszolgáltatás tematikáját ,
f) a médiaszolgáltatás szabadon is fogható, illetve csak el őfizetéses vagy más ellenszolgáltatássa l
járó jellegét ,
g) a médiaszolgáltató postai és elektronikus levelezési címét, képviselőjének, valamint a Nemzeti
Médiahatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személynek a nevét, postai és elektroniku s
levelezési címét ,
h) a médiaszolgáltató által nyújtott más médiaszolgáltatások, kiegészítő digitális szolgáltatások ,
valamint az általa kiadott időszaki lapok megjelölését,
i) a médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatóval irányítási viszonyban áll ó
ia) más médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak megjelölését ,
ib) szolgáltató által nyújtott kiegészít ő digitális szolgáltatások megjelölését ,
ic) személy által kiadott időszaki lapok megjelölését,
j) a médiaszolgáltató reklámidejének értékesítését végző személy vagy személyek megjelölését .

(2) A médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételére irányuló bejelentésnek szükség szerint a tovább i
adatokat is tartalmaznia kell :
a) azon államok megjelölését, ahová a médiaszolgáltatás irányul ,
b) digitális műsorszórással megvalósuló rádiós médiaszolgáltatás esetében annak a digitáli s
műsorszóró hálózatnak vagy adónak, illetve azon egyéb m űsorterjesztési szolgáltatásnak a
megjelölését, amellyel a rádiós médiaszolgáltatást terjesztik ,
c) televíziós médiaszolgáltatás esetében azon műsorterjesztési szolgáltatás megjelölését, amelyen
keresztül a médiaszolgáltatás a Magyar Köztársaságban elérhet ő ,
d) közösségi médiaszolgáltatás esetében azon közösség megjelölését, amelynek érdekében a
médiaszolgáltatást nyújtják, illetve a médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szabályzatát ,
e) hálózatba kapcsolt médiaszolgáltatók esetében a hálózatba kapcsolás tényét és a hálózato s
médiaszolgáltatás nevét ,
f) hálózatos médiaszolgáltatás esetében a hálózatba kapcsolt médiaszolgáltatók megjelölését ,
valamint a hálózatba kapcsolt valamennyi médiaszolgáltató együttes nyilatkozatát arról, hogy
hálózatba kapcsolódva kívánnak médiaszolgáltatást nyújtani .
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(3) A kiegészítő digitális szolgáltatás nyilvántartásba vételére irányuló bejelentésnek az alábbi
adatokat kell tartalmaznia :
a) a kiegészítő digitális szolgáltatás nevét,
b) a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, illetv e
nyilvántartási számát, a kiegészítő digitális szolgáltatással közvetlenül érintett telephely, illetv e
telephelyek megjelölését,
c) a kiegészítő digitális szolgáltatás szabadon is hozzáférhet ő , illetve csak előfizetéses vagy má s
ellenszolgáltatással járó jellegét ,
d) a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó postai és elektronikus levelezési címét, képviselőjének,
valamint a Nemzeti Médiahatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, postai é s
elektronikus levelezési címét ,
e) azon műsorterjesztési szolgáltatás megjelölését, amelyen keresztül a kiegészítő digitáli s
szolgáltatás a Magyar Köztársaságban elérhető ,
f) a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó által nyújtott médiaszolgáltatások és más kiegészít ő
digitális szolgáltatások, az általa kiadott időszaki lapok megjelölését ,
g) a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtóval irányítási viszonyban áll ó
ga) médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásai megjelölését ,
gb) szolgáltató által nyújtott más kiegészítő digitális szolgáltatások megjelölését ,
gc) személy által kiadott időszaki lapok megjelölését .

(4) A bejelentésnek az (1) bekezdés i) pontjában és a (3) bekezdés g) pontjában meghatározot t
adatokat a Nemzeti Médiahatóság által meghatározott űrlap alkalmazásával, az abban megjelöl t
részletezettséggel kell tartalmaznia .

(5) A Nemzeti Médiahatóság a bejelentéssel érintett médiaszolgáltatást vagy kiegészítő digitáli s
szolgáltatást, illetve a bejelentésben közölt adatokat bejegyzi a 5 . § (1) bekezdésében meghatározott
nyilvántartásba, és a bejelentés beérkezésének id őpontjától számított harminc napon belül a
nyilvántartásba vétel tényét visszaigazolja .

(6) A Nemzeti Médiahatóság a nyilvántartásba a médiaszolgáltató meghatároz ó
véleménybefolyásoló képességű, valamint jelentős piaci erővel rendelkező jellegét, illetve annak
megszűnését hivatalból bejegyzi .

(7) A nyilvántartásba vételt a Nemzeti Médiahatóság abban az esetben tagadja meg, h a
a) a médiaszolgáltató, illetve a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó nem tett eleget a
nyilvántartásba vételre vonatkozóan előírt adatszolgáltatási kötelezettségének,
b) a bejelentést tevő médiaszolgáltató, illetve a vele irányítási viszonyban álló más
médiaszolgáltatók által nyújtott televíziós médiaszolgáltatások közönségaránya a bejelentés
megtételét megelőző háromszázhatvanöt nap átlagában együttesen a 35%-ot meghaladta ,
c) a bejelentést tevő médiaszolgáltató, illetve a vele irányítási viszonyban álló más
médiaszolgáltatók által nyújtott rádiós médiaszolgáltatások hallgatottsága a bejelentés megtételé t
megelőző háromszázhatvanöt nap átlagában együttesen a 35%-ot meghaladta ,
d) a bejelentést ugyanazon médiaszolgáltatás vagy kiegészít ő digitális szolgáltatás nyilvántartásb a
vétele érdekében nyújtották be, amelyet a nyilvántartásból a Nemzeti Médiahatóság korábban törölt ,
e) ha a médiaszolgáltató vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó nem felel meg a 3-4 . §-ban
meghatározott feltételeknek, vagy
f) a helyi vagy körzeti médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató, illetve a vele irányítás i
viszonyban álló személy olyan időszaki lapot ad ki, amelyet olyan területen terjesztenek, amelyen a
médiaszolgáltatás m űszakilag elérhető .
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(8) A médiaszolgáltató és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó a nyilvántartásban szerepl ő
adatokban bekövetkezett változásokat azok megtörténtét ől számított tizenöt napon belül kötele s
bejelenteni a Nemzeti Médiahatóságnak . Az adatok megváltozását a Nemzeti Médiahatóság az (5) -
(7) bekezdésben meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával jegyzi be .

(9) Ha a médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó
személye változik meg, a Nemzeti Médiahatóság ezt a (8) bekezdés alkalmazásával a szolgáltatást a
nyilvántartás szerint nyújtó és az új szolgáltató együttes bejelentésére jegyzi be .

(10) A médiaszolgáltatást vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást a Nemzeti Médiahatóság az (5) -
(7) bekezdésben meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával törli a nyilvántartásból ,
a) ha azt a médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó kéri ,
b) ha a médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó által bejelentett adato k
valótlanok, és a valós adatokat a médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó a
Nemzeti Médiahatóság írásbeli felszólítása ellenére sem közli ,
c) ha a médiaszolgáltató vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó nem felel meg a 3-4. §-ban
meghatározott feltételeknek,
d) a 99-101 . §-okban, illetve a 112 . § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdés a) pontjában ekkén t
meghatározott esetben,
e) ha a médiaszolgáltató vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó a nyilvántartásba vételt ő l
számított egy éven belül nem kezdi meg tevékenységét ,
f) a helyi vagy körzeti médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató, illetve a vele irányítás i
viszonyban álló személy olyan id őszaki lapot ad ki, amelyet olyan területen terjesztenek, amelyen a
médiaszolgáltatás műszakilag elérhető.

(11) A (10) bekezdésben meghatározott határozat akkor végrehajtható, ha a határozat ellen bíróság i
felülvizsgálat iránti kérelmet nem nyújtottak be, vagy a bíróság a Nemzeti Médiahatóság határozatá t
jogerősen helybenhagyta.

Hatósági szerződés

7. §

(1) A Magyar Köztársaság rendelkezési jogába tartozó frekvencián nyújtott, analóg műsorszórással
megvalósuló rádiós médiaszolgáltatás hatósági szerz ődés alapján végezhető .

(2) Az analóg műsorszórással megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási jogosultság legfeljebb tíz évr e
szólhat, annak odaítéléséről a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) az erre irányul ó
pályázat nyertesével hatósági szerződést köt .

(3) Analóg műsorszórással megvalósuló rádiós médiaszolgáltatást az (1) bekezdés szerint csak a
Magyar Köztársaság területén letelepedett médiaszolgáltató nyújthat .

(4) A hatósági szerződés alapján végezhető médiaszolgáltatások 6 . § (1)-(2) bekezdés szerinti
adatait a Nemzeti Médiahatóság a hatósági szerz ődés alapján hivatalból veszi nyilvántartásba .

8 . §

(1) Az NHH rendszeresen tájékoztatja a Nemzeti Médiahatóságot a rendelkezésre álló, szabado n
felhasználható frekvenciákról, ideértve a harmadik személy által tervezett frekvenciákat is .
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(2) A Nemzeti Médiahatóság az (1) bekezdésben meghatározott rendszeres tájékoztatástó l
függetlenül jogosult bármikor információt kérni az NHH-tól az analóg m űsorszórással megvalósul ó
rádiós médiaszolgáltatás lehetőségeirő l bármely magyarországi települést érint ően.

(3) Az NHH az analóg műsorszórással megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási jogosultság
odaítélésére irányuló pályázat pályázati felhívásának el őkészítése során azon terület megjelölésével ,
amelyre az adott jogosultság irányulhat, megkeresi a Nemzeti Médiahatóságot .

(4) A Nemzeti Médiahatóság a (3) bekezdésben meghatározott megkeresés kézhezvételét ő l
számított harminc napon belül dönt arról, hogy médiapiaci szempontból indokolt-e az adott területr e
újabb analóg műsorszórással megvalósuló rádiós médiaszolgáltatás pályáztatása .

(5) Amennyiben a Nemzeti Médiahatóság úgy dönt, hogy az adott területre újabb analóg
műsorszórással megvalósuló rádiós médiaszolgáltatás pályáztatása médiapiaci szempontbó l
indokolt, e döntésében a médiapiaci igények alapján meghatározz a
a) a rádiós médiaszolgáltatási jogosultság típusát (közösségi, kereskedelmi) ,
b) a rádiós médiaszolgáltatási jogosultság id ő tartamát ,
c) a rádiós médiaszolgáltatási jogosultság kés őbbi meghosszabbításának esetleges médiapiaci é s
tartalmi feltételeit,
d) a pályázati felhívás műsortartalmi elemeit és azokhoz kapcsolódó kötelező mellékletek körét ,
e) a hálózatba kapcsolódás lehetőségének médiapiaci és tartalmi korlátait ,
f) a pályázati eljárás elbírálása során értékelésre kerülő, valamint az el őnyt biztosító tartalmi
szempontokat, és azok objektív, részletes értékelési elveit, alkalmazásuk feltételeit ,
g) az f) pontban foglaltaknak megfelelően a közösségi médiaszolgáltatás nyújtását mint előnyt
biztosító tartalmi szempontot, ha az adott vételkörzetben a kulturális sokszínűség, illetve a
tájékoztatás és tájékozódás szabadsága valamennyi műsorszolgáltatást együttesen figyelembe véve
nem érvényesül megfelelő szinten és minőségben .

(6) A hálózatba kapcsolódás lehet őségét a Nemzeti Médiahatóság döntése olyan módon
tartalmazhatja, hogy az érintett médiaszolgáltatók mindegyikének a hálózatba kapcsolódás utá n
fennmaradó saját médiaszolgáltatása heti átlagban 7 óra és 19 óra között legalább a napi négy órá t
elérje .

(7) A rádiós médiaszolgáltatási jogosultság közösségi jellegét a pályázati kiírás – az adot t
társadalmi közösség meghatározása mellett – abban az esetben tartalmazhatja, ha a közösségi
médiaszolgáltatás olyan társadalmi közösség hagyományainak ápolását vagy értékeinek
gazdagítását, illetve olyan társadalmi közösségre jellemző kulturális igények kielégítését célozza,
amely részére ezt a médiapiacon jelenlév ő kereskedelmi vagy közszolgálati médiaszolgáltatók nem ,
vagy nem a közösség igényeinek megfelelő mértékben nyújtják .

(8) A Nemzeti Médiahatóság a (4)-(5) bekezdésben meghatározott döntését a honlapján közzétesz i
és az NHH-nak, valamint a 10. § (1) bekezdésében meghatározott országgy űlési bizottságnak
megküldi .

9. §

(1) A pályázati kiírást az NHH a honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelen ő
Hivatalos Értesít őben közzéteszi .

(2) A pályázati ajánlatok a Hivatalos Értesít őben való közzétételt követően a pályázati kiírásban
meghatározott – legkevesebb harminc, legfeljebb kilencven napos – határid őn belül nyújthatók be .
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(3) A pályázati kiírás tartalmazza :
a) a Nemzeti Médiahatóság által a 8 . § (5) bekezdése szerint meghatározott tartalmi szempontokat ,
b) a rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultság keretében a
frekvencia megjelölését, a vételkörzetet és a frekvenciahasználat jogszabályi feltételeit ,
c) a rádiós médiaszolgáltató kötelezettségét a rádiós digitális átállásban való közrem űködésben,
d) azt a feltételt, miszerint a rádiós médiaszolgáltató a digitális átállás miatti frekvenciacsere,
adókarbantartás és az ezekhez kapcsolódó műszaki eljárások, valamint hatósági szerződés
módosítása jogcímén kizárólag igazolt költségei megtérítésére jogosult, kártérítés iránti igényt ne m
terjeszthet elő ,
e) a hatósági szerződés tervezetét ,
f) a pályázati eljárás szabályait, köztük a benyújtandó ajánlatok kötelez ő tartalmát és mellékleteit ,
g) az ajánlatok értékelési rendszerét, elveit .

10. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság hozzájárulása szükséges a pályázat nyertesér ől szóló döntéshez .

(2) Az NHH a pályázat eredményéről való döntést tartalmazó hatósági határozat tervezetét és a
hatósági szerz ődés tervezetét állásfoglalás céljából megküldi a Nemzeti Médiahatóságnak, amely a
megküldéstől számított tizenöt napon belül állásfoglalást hoz a hozzájárulás megadásáról ,
megtagadásáról vagy a határozattervezet visszaküldésér ő l .

(3) Alaki vagy számítási hiba esetén, a hiba megjelölésével a Nemzeti Médiahatóság a Tanács tagja i
egynegyedének szavazatával a határozattervezetet, illetve a hatósági szerz ődés tervezetét egy ízben
átdolgozásra visszaküldi az NHH-nak. A visszaküldötthatározattervezetet, illetve a hatósági
szerződés tervezetét az NHH tíz napon belül megvizsgálja, és átdolgozás után újbóli állásfoglalá s
céljából megküldi a Nemzeti Médiahatóságnak, amely a (2) bekezdésben meghatározottak szerin t
jár el .

(4) A Nemzeti Médiahatóság állásfoglalásában a hozzájárulást kizárólag jogszabálysértésr e
(ideértve a pályázati kiírás és a pályázati eljárás szabályainak megsértését is) hivatkozva tagadhatj a
meg. A hozzájárulás megtagadása esetén az NHH a pályázat eredménytelenségérő l tizenöt napon
belül hatósági határozatot hoz, és azt az NHH honlapján haladéktalanul közzéteszi .

(5) Az NHH-nak a pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvénytelenségérő l, valamint a
pályázat eredményérő l vagy eredménytelenségéről szóló határozata ellen bírósági felülvizsgála t
kérhető azzal, hogy
a) a jogorvoslati határid ő t a határozatnak a Hatóság honlapján való közzétételétől kell számítani ,
b) a meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem
lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték ,
illetve arról addig nem szerzett tudomást ,
c) a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a F ővárosi ítélőtábla háromtagú tanácsban, a kerese t
benyújtására meghatározott határidő elteltétő l számított harminc napon belül bírálja el ,
d) a Fővárosi Ítélő tábla határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye ,
e) azt bármelyik országgyűlési képviselőcsoport vezetője is kezdeményezheti .

(6) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy az NHH a (4) bekezdés alkalmazásával úgy hozott a
pályázat eredménytelenségérő l döntést, hogy a Nemzeti Médiahatóság a jogszabályoknak (ideértv e
a pályázati kiírás és a pályázati eljárás szabályait is) megfelel ő határozat meghozatalához, illetve
hatósági szerz ődés megkötéséhez nem járult hozzá, az NHH-t új eljárásra kötelezi, amelynek során
az NHH az e határozattervezet vagy hatósági szerződés tartalmával megegyez ő döntést hoz a
Nemzeti Médiahatóságnak való megküldés és a Nemzeti Médiahatóság hozzájárulása nélkül .
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(1) A pályázat eredményét a Nemzeti Médiahatóság jóváhagyó állásfoglalását, illetve a 10 . § (6)
bekezdése szerinti esetben a bíróság határozatának kézhezvételét követő három napon belül kell
közzétenni az NHH honlapján .

(2) Az NHH a pályázat eredményét – a pályázati kiírási dokumentációval és a nyertes pályázó
pályázatával összhangban, a Bizottság jóváhagyó állásfoglalását, illetve a 10. § (6) bekezdés e
szerinti esetben a bíróság határozatának kézhezvételét követ ő negyvenöt napon belül – határozatba
foglalja, és a pályázat nyertesével hatósági szerz ődést köt .

(3) A hatósági szerződés alapján a médiaszolgáltató által fizetend ő díj a közszolgálati
tartalomelőállítás-támogatási célelőirányzatot illeti meg.

(4) A hatósági szerződés – az (5)-(7) bekezdésben meghatározott eset, illetve a frekvencia- vag y
adócsere kivételével – kizárólag olyan kérdésben, és csak a pályázati eljárásra e törvénybe n
meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával módosítható, amelyet a pályázati kiírás
feltételként vagy értékelési szempontként nem tartalmazott, illetve amelyre a rádió s
médiaszolgáltató pályázati ajánlatában nem vállalt kötelezettséget .

(5) A hatósági szerződés akkor módosítható olyan módon, hogy több rádiós médiaszolgáltat ó
hálózatba kapcsolódjon, ha az érintett helyi vagy körzeti médiaszolgáltatást nyújtók mindegyikéne k
a hálózatba kapcsolódás után fennmaradó saját médiaszolgáltatása heti átlagban 7 óra és 19 óra
között legalább a napi négy órát eléri .

(6) A hatósági szerződés alapján a médiaszolgáltató által fizetendő díj mértéke a pályázati eljárásra
e törvényben meghatározott szabályok megfelel ő alkalmazásával, kizárólag akkor módosítható, ha a
médiapiaci körülmények tartósan és jelentősen megváltoztak.

(7) Az NHH a hatósági szerződést azonnali hatállyal felbontja, ha azt a Nemzeti Médiahatóság a
112 . § (3) bekezdés b) pontja, illetve (4) bekezdés b) pontja szerinti esetekben olyan határozata
alapján kezdeményezi, amely határozat ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nem nyújtotta k
be, vagy a bíróság a Nemzeti Médiahatóság határozatát jogerősen helybenhagyta .

Archiválási kötelezettség

12. §

(1) A digitális műsorszóró hálózaton, illetve digitális műsorszóró adón szolgáltató médiaszolgáltató ,
a meghatározó véleménybefolyásoló képességű médiaszolgáltató, valamint az a médiaszolgáltató ,
amelyet a Nemzeti Médiahatóság meghatározott médiaszolgáltatásai tekintetében a jelent ős
dokumentációs értékű tartalmak megőrzése érdekében erre kötelez, a külön törvényben foglaltak
szerint köteles a nyilvánossághoz műsorrend alapján magyar nyelven vagy magyar nyelven i s
közvetített művek, műsorszámok kötelespéldányát és a külön törvényben meghatározott kötelez ő
adatszolgáltatási azonosító adatait archiválási célra ingyenesen a Nemzeti Audiovizuális Archívu m
rendelkezésére bocsátani .

(2) A kötelespéldányok rendelkezésre bocsátása a digitális műsorszóró hálózaton, illetve digitáli s
műsorszóró adón szolgáltató médiaszolgáltató esetében a digitális m űsorszóró hálózat, illetve
digitális műsorszóró adó szolgáltatásából, egyéb esetekben közvetlenül a szolgáltatás kimen ő
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jeléből történő rögzítéssel történik . Amennyiben a szolgáltatás vagy a kimenő jel titkosított
formában tartalmazza a műsorszámot, a titkosítást a műsorszórást végző , illetve a médiaszolgáltat ó
a Nemzeti Audiovizuális Archívum számára külön kérés nélkül köteles ingyenesen feloldani .

(3) A médiaszolgáltató a külön törvényben meghatározott kötelező adatszolgáltatási azonosító
adatokat a műsorszám nyilvánossághoz közvetítését követő három napon belül köteles a Nemzet i
Audiovizuális Archívum számára rendelkezésre bocsátani .

(4) Az (1) bekezdésben nem említett médiaszolgáltató a Nemzeti Médiahatósággal megállapodás t
köthet a nyilvánossághoz műsorrend alapján magyar nyelven vagy magyar nyelven is közvetítet t
műveknek, műsorszámoknak és a külön törvényben meghatározott kötelező adatszolgáltatás i
azonosító adatoknak az (1)-(3) bekezdés megfelel ő alkalmazásával a Nemzeti Audiovizuáli s
Archívum számára történő rendelkezésre bocsátásáról . A megállapodás alapján rendelkezésre
bocsátott műsorszámok vonatkozásában a médiaszolgáltatót a 13 . § (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettség a továbbiakban nem terheli .

13. §

(1) A médiaszolgáltató a műsorára vonatkozó hiteles dokumentációt, amely magában foglalja a
teljes médiaszolgáltatás digitális, kereshet ő , az esetleges titkosítás alól külön kérés nélkül feloldott
és sokszorozható formátumban rögzített kimenőjelét, a Nemzeti Audiovizuális Archívum számár a
történő rendelkezésre bocsátásig, ennek hiányában a közzétételt követő kilencven napig, illetve a
médiaszolgáltatással kapcsolatosan megindított hatósági eljárás vagy jogvita esetén az eljárá s
jogerős befejezését követő egy évig köteles megőrizni .

(2) A médiaszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározottak szerint megőrzött műsorszámot a
Nemzeti Médiahatóság felszólítására legkésőbb három napon belül, külön hordozón kötele s
rendelkezésre bocsátani .

14. §

(1) A legalább tízezer háztartásban ténylegesen elérhet ő szolgáltatást nyújtó műsorterjesztő az általa
terjesztett, az 1 . § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott médiaszolgáltatás m űsorára vonatkozó
hiteles dokumentációt, amely magában foglalja a teljes médiaszolgáltatás digitális, kereshet ő , az
esetleges titkosítás alól külön kérés nélkül feloldott és sokszorozható formátumban rögzített
kimenőjelét, a közzétételt követő harminc napig, a médiaszolgáltatással kapcsolatosan megindítot t
hatósági eljárás, illetve jogvita esetén az eljárás jogerős befejezését követő egy évig köteles
megőrizni .

(2) A műsorterjesztő az (1) bekezdésben meghatározottak szerint megőrzött műsorszámot a
Nemzeti Médiahatóság felszólítására legkésőbb három napon belül, külön hordozón kötele s
rendelkezésre bocsátani .

III . Fejezet
A médiaszolgáltatási jogosultsággal összefüggő tartalmi követelménye k

Az emberi méltóság védelm e

15. §
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(1) A médiaszolgáltató és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó köteles tiszteletben tartani a
Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége – így különösen az általa nyújtot t
médiaszolgáltatás vagy kiegészítő digitális szolgáltatás – nem sértheti az alapvető jogokat.

(2) A médiaszolgáltatás és a kiegészítő digitális szolgáltatás nem irányulhat egyes társadalm i
csoportok vagy közösségek nyílt vagy burkolt megsértésére, illetve kirekesztésére, valamint faj i
vagy etnikai szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére, továbbá nem kelthet személyek ,
nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyhá z
vagy vallási csoport ellen gyűlölet .

(3) Semmis az a szerz ődési kikötés, amely műsorszámban való megjelenéssel összefüggésben a
kép- vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához való el őzetes hozzájárulás visszavonását akkor
is meggátolja vagy – a megjelenéssel vagy a hozzájárulással összefüggésben kapott ellenérté k
visszafizetését ide nem értve – megnehezíti, ha a műsorszám közzététele a hozzájárulást adó vag y
rá tekintettel más személy emberi méltóságát vagy személyiségi jogait sértené .

(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettség az 1 . § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatót, valamint az 1 . § (1) bekezdés i )
pontjában meghatározott kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtót is terheli .

16. §

A médiaszolgáltatót és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtót rendkívüli állapot, megelőző
védelmi helyzet, az Alkotmány 19/E . §-a szerinti helyzet, szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején
terhelő kötelezettségeket külön törvény, illetve az abban meghatározott egyéb jogszabályo k
határozzák meg .

A rendeltetésszerűjoggyakorlás követelménye

17. §

A médiaszolgáltató és a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó a médiaszolgáltatásra vonatkoz ó
szabályokban foglalt kötelezettségeit azok rendeltetésének megfelelően teljesíti, illetve
jogosultságait azok rendeltetésének megfelel ően gyakorolja.

A gyermekek és a fiatalkorúak védelme

18. §

(1) A médiaszolgáltató és a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó – a hírműsorszám, az időszerű
kérdésekkel foglalkozó m űsorszám, a sportműsorszám, a társadalmi célú hirdetés és a politikai
hirdetés kivételével – valamennyi, általa közzétenni kívánt m űsorszámot a közzétételt megel őzően
kategóriába sorolja .

(2) Azt a műsorszámot, amely korhatárra tekintet nélkül megtekinthet ő vagy meghallgatható, az I .
kategóriába kell sorolni .

(3) Azt a műsorszámot, amely nyolc éven aluli nézőben vagy hallgatóban félelmet kelthet, illetv e
amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a II . kategóriába kell sorolni. Az ilyen
műsorszám minősítése: nyolc éven felülieknek .
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(4) Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluli nézőben vagy hallgatóban félelmet kelthet, illetv e
amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a III . kategóriába kell sorolni . Az ilyen
műsorszám minősítése: tizenkét éven felülieknek .

(5) Azt a műsorszámot, amelyben az erőszak, illetve a szexualitás meghatározóan megjelenik, vagy
amely valószínűleg károsítja a tizenhat éven aluliak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, , a IV .
kategóriába kell sorolni . Az ilyen műsorszám minősítése: tizenhat éven felülieknek .

(6) Azt a műsorszámot, amely az erőszakot, illetve a szexualitást közvetlenül és naturálisan
ábrázolja, vagy amely a közösségi együttélés magatartási szabályainak megsértését pozití v
összefüggésben vagy követendő példaként mutatja be, az V . kategóriába kell sorolni. Az ilyen
műsorszám minősítése: tizennyolc éven felülieknek .

(7) Azt a műsorszámot, amely pornográfiát vagy széls őséges, illetve indokolatlan erőszakot
tartalmaz, a VI . kategóriába kell sorolni .

(8) Nem minősül a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének, ha a médiaszolgáltat ó
vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó a m űsorszámot magasabb kategóriába sorolja, mint
ahogyan az a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint szükséges lenne .

(9) A médiaszolgáltató vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó kérelmére – igazgatás i
szolgáltatási díj megfizetése ellenében, a műsorszám átadásától számított tizenöt napon belül – a
Nemzeti Médiahatóság a műsorszám kategóriába sorolásáról határozatot hoz, amely a Nemzet i
Médiahatóságot a kés őbbiekben eljárása során köti .

19. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság a kategóriába sorolás szempontjairól a jogalkalmazá s
kiszámíthatóságának növelése céljából közleményt ad ki, amelyet a honlapján és a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétesz. A közlemény a Nemzeti Médiahatóságot
az eljárása során köti .

(2) A közlemény tervezetét a Nemzeti Médiahatóság annak kiadását megelőzően legalább harminc
napra a honlapján közzéteszi .

(3) Ha a médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltató a (2) bekezdés szerint közzétett
tervezetre észrevételt tesz, a Nemzeti Médiahatóság arról egyeztetést köteles folytatni az
észrevételezővel .

(4) A Nemzeti Médiahatóság az elfogadott és elutasított észrevételeket, valamint az elutasítá s
részletes indokait a honlapján közzéteszi .

(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok közzétételét követő tizenöt napon túl, de harminc
napon belül, a közlemény kiadását megel őzően, a Nemzeti Médiahatóság a közlemény kiadásáró l
nyilvános meghallgatást tart .

(6) A (2)-(5) bekezdésben meghatározott eljárást a közlemény módosítására is alkalmazni kell .

20. §

(1) A médiaszolgáltató az I., a II . és a III . kategóriába sorolt m űsorszámot bármikor közzéteheti .
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(2) A médiaszolgáltató a IV . kategóriába sorolt műsorszámot 21 .00 és 05 .00 óra között teheti közzé .

(3) A médiaszolgáltató az V. kategóriába sorolt műsorszámot 22 .00 és 05 .00 óra között teheti
közzé .

(4) A médiaszolgáltató a VI . kategóriába sorolt műsorszámot nem teheti közzé .

(5) A médiaszolgáltató a hírműsorszámot, az időszerű kérdésekkel foglalkozó műsorszámot, a
sportműsorszámot, a társadalmi célú hirdetést, a politikai hirdetést és a kereskedelmi közleményt
nem teheti közzé olyan időszakban, amelyben a tartalma – ideértve a kereskedelmi közleménybe n
bemutatott, ismertetett műsorszámot is – szerinti kategóriába sorolás esetén nem lenne helye . A
médiaszolgáltató e kötelezettség megsértéséért nem felel ős, ha bizonyítja, hogy annak teljesítésével
összefüggésben úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben fokozott gondosság mellett elvárható .

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott m űsorszám vagy a kereskedelmi közlemény közzététel e
során az er őszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatáso k
bemutatása elő tt a közönség figyelmét erre a körülményre fel kell hívni .

(7) A vallási vagy világnézeti nevelésre szánt műsorszámot e jellegének el őzetes feltüntetéséve l
lehet közzétenni .

(8) A Nemzeti Médiahatóság a médiaszolgáltató számára előírhatja, hogy a műsorának kimenő jelét
a 18. §-ban meghatározott kategóriákat jelz ő , azzal párhuzamosan továbbított jelzéssel egészítse ki .

21 . §

(1) A televíziós médiaszolgáltatás által közvetített m űsorszám közzétételének kezdetekor közölni
kell annak kategóriáját .

(2) A televíziós médiaszolgáltatás által közvetített m űsorszám közzététele során – az I . kategóriába
tartozó műsorszámok kivételével – a kategóriának megfelelő jelzést piktogram formájában a
műsorszám teljes időtartama alatt látható módon meg kell jeleníteni .

22 . §

(1) A 20. § (1)-(4) bekezdését, ezekkel összefüggésben (6) bekezdését, valamint a 21 . §-t nem kel l
alkalmazni arra a műsorszámra, amely esetében a médiaszolgáltató, illetve a vele kötöt t
megállapodás alapján a műsort terjesztő valamennyi műsorterjesztő hatékony műszaki megoldással
biztosítja, hogy a műsorszám kizárólag tizennyolc éven felüli nézők vagy hallgatók számára legyen
elérhető .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műszaki megoldás akkor minősül hatékonynak, ha a
médiaszolgáltatás titkosított formában tartalmazza a műsorszámot, és a titkosítás feloldásához olyan
kódra van szükség, amelyet a médiaszolgáltató vagy a műsorterjesztő csak tizennyolcadik életévét
betöltött személy számára tesz hozzáférhetővé.

23. §

(1) A 18-22 . §-ban meghatározott kötelezettségek az 1 . § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatót – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
magyar nyelven vagy magyar nyelven is terjesztett m űsorszámok vonatkozásában terhelik .
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 18-22 . §-ban meghatározott kötelezettségeket teljesítettnek
kell tekinteni, ha a médiaszolgáltató másik tagállamban letelepedettnek minősül, és a másik
tagállamnak a kiskorúak védelmére vonatkozó szabályait az adott m űsorszám közzétételével
összefüggésben megtartotta .

(3) Az 1 . § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató az
V. kategóriába sorolt vagy tartalma alapján az V kategóriába sorolandó m űsorszámot nem tehet i
közzé .

24 . §

(1) A kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtóra a 18-21 . § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kel l
alkalmazni, hogy az
a) az általa továbbított, műsorszámnak nem minősülő információkat is kategóriába köteles sorolni ,
amelyekre a 18-21 . § rendelkezéseit köteles alkalmazni ,
b) hatékony műszaki megoldással köteles biztosítani, hogy a IV. kategóriába sorolt műsorszámok
vagy egyéb információk
ba) csak 21 .00 és 05.00 óra közötti időpontban vagy
bb) csak tizennyolc éven felüli felhasználók számára legyenek megtekinthet ők vagy
meghallgathatók ,
c) az V. vagy VI . kategóriába sorolt műsorszámokat vagy egyéb információkat a kínálatában a több i
műsorszámtól vagy egyéb információtól elkülönített felületen, annak világos és egyértelm ű
megjelölésével köteles megjeleníteni, hogy az onnan elérhető műsorszámok vagy egyéb
információk csak tizennyolc éven felüli felhasználók számára elérhet őek ,
d) hatékony műszaki megoldással köteles biztosítani, hogy a c) pontban meghatározott felület ,
valamint az azon megjelenő V. vagy VI . kategóriába sorolt műsorszám vagy egyéb információ csa k
tizennyolc éven felüli felhasználók számára legyen megtekinthet ő vagy meghallgatható .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műszaki megoldás akkor min ősül hatékonynak, ha a
kiegészítő digitális szolgáltatás igénybevétele során a műsorszámot vagy az egyéb információt csak
olyan kóddal lehet megismerni, amelyet a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó vagy a kiegészít ő
digitális szolgáltatás terjeszt ője csak tizennyolcadik életévét betöltött személy számára tes z
hozzáférhetővé.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség az 1 . § (1) bekezdés i) pontjában meghatározot t
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtót is terheli .

A szerkesztői szabadság védelme

25. §

(1) A felelős szerkesztő e tevékenységét külső befolyástól mentesen, e törvény eltérő rendelkezése
hiányában a médiaszolgáltatóval fennálló munkaviszony keretében látja el .

(2) A felelős szerkesztő számára jogszabálysértő tevékenységre történő utasítást a munkaviszonyára
tekintettel egyébként utasításadási joggal rendelkező személy sem adhat.

(3) A felelős szerkesztő kérheti, hogy a számára adott utasítást az utasítást adó személy foglalj a
írásba. Az írásba foglalt utasítás végrehajtásáért a felelős szerkesztő helyett az utasítást adó személy
felel .
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(4) Az utasítás írásba foglalásának kérése, illetve az írásba nem foglalt, a szerkeszt ő i tevékenysé g
végzésére vonatkozó utasítás megtagadása miatt, illetve arra tekintettel a felel ős szerkesztő számára
a munkáltató nem okozhat hátrányt .

(5) Az egyes műsorszámok felelős szerkesztőjének személyéről — a külön törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget nem érintve — a médiaszolgáltató nyilvántartás t
vezet, amelyet a műsor közzétételét követő kilencven napig, a médiaszolgáltatással kapcsolatosa n
megindított hatósági eljárás, illetve jogvita esetén az eljárás jogerős befejezését követő egy évig
köteles megőrizni .

A szolgáltatók egyes közzétételi kötelezettsége i

26. §

(1) A médiaszolgáltató és a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó köteles egyszerűen, közvetlenül
és folyamatosan — így különösen honlapján és székhelyén — magyar nyelven, írásban
hozzáférhetővé tenni a szolgáltatást igénybe vevők számára
a) a nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát, a szolgáltatással közvetlenü l
érintett telephely, illetve telephelyek megjelölését ,
b) olyan telefonszámát, elektronikus levelezési címét és honlapjának címét, amelyeken keresztü l
vele gyors, közvetlen és tényleges kapcsolat létesíthet ő ,
c) az arra való utalást, hogy a médiaszolgáltató tevékenységével kapcsolatban a Nemzet i
Médiahatósághoz lehet bejelentést tenni .

(2) A médiaszolgáltató a honlapján ésszerű időben köteles közzétenni az egyes műsorszámok
kezdésének és befejezésének perc pontossággal meghatározott időpontját, valamint azok 18 . §
szerinti kategóriáját .

(3) A Nemzeti Médiahatóság a médiaszolgáltató számára el ő írhatja, hogy a műsorának kimenő jelét
az egyes műsorszámok kezdésének és befejezésének időpontjának jelzésére alkalmas, a műsor
kimenő jelével párhuzamosan továbbított jelzéssel egészítse ki .

(4) A médiaszolgáltató a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtók, valamint az időszaki lapot
kiadók, illetve a honlapot működtetők számára az egyes műsorszámok kezdésének és befejezésének
perc pontossággal meghatározott id őpontját, valamint azok 18 . § szerinti kategóriáját
megkülönböztetés nélkül köteles ésszer ű időben hozzáférhetővé tenni .

A médiaszolgáltatókra vonatkozó egyes m űsorszerkezeti kötelezettségek

27. §

(1) A televíziós médiaszolgáltató az évi teljes m űsoridő több mint felét európai művek, ezen belül
az évi teljes műsoridő több mint negyven százalékát eredetileg magyar nyelven készített m űvek
bemutatására köteles fordítani .

(2) A televíziós médiaszolgáltató az évi teljes műsoridejének legalább tizenöt százalékában olyan
európai műveket, ezen belül az évi teljes műsoridő legalább tíz százalékában olyan eredetile g
magyar nyelven készített műveket köteles bemutatni, amelyeket tőle független előállítóval
készíttetett, vagy attól öt évnél nem régebben készült műként szerzett be, azzal, hogy ezek a művek
már részben vagy egészben bemutatott művek nem lehetnek .
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(3) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazásakor a teljes műsoridő megállapítása során a hírműsorszám, a
sportesemények közvetítése, illetve a kereskedelmi közlemény, a politikai hirdetés és a társadalm i
célú hirdetés idejét figyelmen kívül kell hagyni .

(4) A (2) bekezdés alkalmazása során független el őállítónak az olyan vállalkozás minősül, amely a
médiaszolgáltatóval nem áll irányítási viszonyban, illetve amelyben a médiaszolgáltató vezet ő
tisztségviselőjének, vezető állású alkalmazottjának, valamint ezek közeli hozzátartozóinak ninc s
munkavégzésre irányuló jogviszonya vagy tulajdoni érdekeltsége.

(5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket nem kell teljesíten i
a) a helyi vagy körzeti médiaszolgáltatás esetében, illetv e
b) az olyan tematikus médiaszolgáltatás vagy az éves átlagban három százalékos közönségarányt e l
nem érő egyéb médiaszolgáltatás esetében, amelyeknél a kötelezettségek teljesítése tárgyilago s
mérlegelés szerint nem megvalósítható .

(6) A rádiós médiaszolgáltató az éves átlagban legalább három százalékos hallgatottság ú
médiaszolgáltatása vonatkozásában az évi teljes műsoridő több mint egyharmadát – a műsoridő 7
óra és 19 óra közötti, illetve 19 óra és 7 óra közötti időtartalma tekintetében külön-külön számítva –
eredetileg magyar nyelven készített művek bemutatására köteles fordítani .

A meghatározó véleménybefolyásoló képesség űmédiaszolgáltatók kötelezettsége i

28. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság hivatalból eljárva meghatározó véleménybefolyásoló képesség ű
médiaszolgáltatónak nyilvánítja azt a médiaszolgáltatót ,
a) amely olyan médiaszolgáltatást nyújt, amelynek a határozathozatalt megel őző második hónap
utolsó napjától számított egy év átlagában a közönségaránya vagy hallgatottsága eléri a tí z
százalékot, hír- és közéleti tematikájú médiaszolgáltatás esetében az öt százalékot ,
b) ha a médiaszolgáltató és a vele irányítási viszonyban álló médiaszolgáltatók által nyújtot t
televíziós médiaszolgáltatások együttes közönségaránya a határozathozatalt megel őző második
hónap utolsó napjától számított egy év átlagában
ba) eléri a tíz százalékot, vagy
bb) eléri az öt százalékot, és
bba) a médiaszolgáltató vagy a vele irányítási viszonyban álló személy egy héten legalább ö t
alkalommal megjelenő időszaki lapot ad ki, vagy
bbb) a médiaszolgáltató vagy a vele irányítási viszonyban álló személy által nyújtott rádiós
médiaszolgáltatások együttes hallgatottsága a határozathozatalt megel őző második hónap utols ó
napjától számított egy év átlagában eléri az öt százalékot ,
c) ha a médiaszolgáltató és a vele irányítási viszonyban álló médiaszolgáltatók által nyújtott rádió s
médiaszolgáltatások együttes hallgatottsága a határozathozatalt megel őző második hónap utols ó
napjától számított egy év átlagában
ca) eléri a tíz százalékot, vag y
cb) eléri az öt százalékot, és
cba) a médiaszolgáltató vagy a vele irányítási viszonyban álló személy egy héten legalább ö t
alkalommal megjelenő időszaki lapot ad ki, vagy
cbb) a médiaszolgáltató vagy a vele irányítási viszonyban álló személy által nyújtott televízió s
médiaszolgáltatások együttes közönségaránya a határozathozatalt megel őző második hónap utols ó
napjától számított egy év átlagában eléri az öt százalékot .
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(2) A Nemzeti Médiahatóság az (1) bekezdésben meghatározott határozatában a televízió s
médiaszolgáltatás tematikus jellegét, illetve tematikáját – e törvény keretei között – a
nyilvántartásba bejelentettő l eltérően is megítélheti .

(3) A Nemzeti Médiahatóság
a) hivatalból eljárva legalább kétévente vagy ha a médiapiaci körülmények tartósan és jelent ősen
megváltoztak, illetve
b) az érintett médiaszolgáltató kérelmére
megvizsgálja, hogy a meghatározó véleménybefolyásoló képességűnek nyilvánított
médiaszolgáltató megfelel-e az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek .

(4) Ha a Nemzeti Médiahatóság a (3) bekezdésben meghatározott eljárása során azt állapítja meg ,
hogy a médiaszolgáltató a határozathozatalt megelőző második hónap utolsó napjától számított egy
év átlagában nem felelt meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a Nemzet i
Médiahatóság megállapítja, hogy az adott médiaszolgáltató nem minősül meghatározó
véleménybefolyásoló képességű médiaszolgáltatónak.

(5) A közszolgálati médiaszolgáltató nem nyilvánítható meghatározó véleménybefolyásol ó
képességű médiaszolgáltatónak .

(6) A Nemzeti Médiahatóság (1) és (4) bekezdésében meghatározott döntéseivel szemben bármel y
médiaszolgáltató bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet .

29. §

(1) A meghatározó véleménybefolyásoló képességű televíziós médiaszolgáltató az éves átlagban
legmagasabb közönségarányú, tematikus médiaszolgáltatásnak nem minősülő médiaszolgáltatása
esetében köteles munkanapokon 6 óra 30 perc és 8 óra 30 perc között együttesen legalább harmin c
perc időtartamban időszerű kérdésekkel foglalkozó műsorszámot, illetve a közélet, a kultúra, a
tudomány, illetve a sport aktuális kérdéseivel foglalkozó műsorszámot, továbbá minden nap 18 ór a
és 20 óra között egybefüggően legalább tizenöt perc idő tartalmú hírműsorszámot szolgáltatni .

(2) A meghatározó véleménybefolyásoló képességű rádiós médiaszolgáltató az éves átlagban
legmagasabb hallgatottságú médiaszolgáltatása esetében köteles 6 óra 30 perc és 8 óra között
egybefüggően legalább tíz perc önálló hírműsorszámot szolgáltatni .

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott műsorszámok időtartamának meghatározása során
figyelmen kívül kell hagyni a bulvárinformációk közzétételének id őtartamát, valamint a más, a
Magyar Köztársaság területén letelepedett médiaszolgáltatótól átvett hírek, tudósítások, illetve rövi d
interjúk egyenként három percet meghaladó, továbbá összesen a hírm űsorszám időtartamának
egyharmadát meghaladó időtartamát .

(4) A meghatározó véleménybefolyásoló képességű televíziós médiaszolgáltató az éves átlagba n
legmagasabb közönségarányú, tematikus médiaszolgáltatásnak nem minősülő médiaszolgáltatása
esetében – a külön jogszabály alapján munkanappá nyilvánított napok kivételével – szombati é s
vasárnapi napokon, illetve munkaszüneti napokon 7 óra és 11 óra között legalább száz per c
idő tartamban kifejezetten gyermekeknek szóló műsorszámokat köteles szolgáltatni .

(5) A meghatározó véleménybefolyásoló képességű médiaszolgáltató a médiaszolgáltatás egész e
vonatkozásában köteles megjeleníteni a vitatott kérdésekkel összefügg ő lényeges, a Magyar
Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban lévő álláspontokat, ennek során a
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hírműsorszámaiban és az id őszerű kérdésekkel foglalkozó műsorszámaiban köteles tényszerűen,
elfogulatlanul és kiegyensúlyozottan tájékoztatni .

(6) A meghatározó véleménybefolyásoló képességű televíziós médiaszolgáltató köteles biztosítani ,
hogy az általa nyújtott médiaszolgáltatás során 18 óra és 22 óra között közzétett hírműsorszám, fil m
és filmsorozat magyar felirattal is elérhet ő legyen .

(7) A meghatározó véleménybefolyásoló képességű televíziós médiaszolgáltató a digitáli s
műsorterjesztéssel terjesztett médiaszolgáltatása során köteles biztosítani, hogy a 18 óra és 22 ór a
között közzétett, eredetileg nem magyar nyelven készített filmek és filmsorozatok legalább
egynegyede eredeti nyelven, magyar felirattal is elérhet ő legyen .

(8) A meghatározó véleménybefolyásoló képességű médiaszolgáltató a tevékenységérő l a
nemzetközi gyakorlatban bevett tartalommal évente fenntarthatósági jelentést készít, amelyet évent e
a naptári évet követő május 31-ig honlapján közzétesz és a Nemzeti Médiahatóság részére megküld .

IV. Fejezet
A kereskedelmi közlemények

A kereskedelmi közleményekre vonatkozó általános szabályok

30. §

(1) A kereskedelmi közleményre – az e törvényben nem szabályozott kérdésekben – alkalmazni kel l
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény
rendelkezéseit .

(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az egyes termékek vagy szolgáltatások, így különösen a
dohánytermékek, az alkoholtartalmú italok, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök, valamin t
az élelmiszerek reklámozására vagy az azokkal összefüggő szponzorálásra, továbbá a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó, külön törvényben vagy anna k
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott szabályokat a kereskedelmi közleményre i s
alkalmazni kell .

(3) E fejezet, így különösen a 36 . § rendelkezéseit a társadalmi célú hirdetésre és a politikai
hirdetésre is megfelelően alkalmazni kell .

31. §

(1) Kereskedelmi közlemény kizárólag olyan módon tehet ő közzé, hogy e jellege könnyen
azonosítható legyen .

(2) A kereskedelmi közleményt – a termékelhelyezés és a szponzormegjelenítés kivételével – a
műsor egyéb részeitől egyértelm űen el kell különíteni .

(3) Ha a kereskedelmi közlemény e jellege megállapításának egyéb feltételei fennállnak, az ellenkez ő
bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a közzétételre ellenszolgáltatás ellenében került sor .

(4) Tilos az olyan kereskedelemi közlemény, amely gyermekeket vagy fiatalkorúakat közvetlenül a
reklámozott termék vagy szolgáltatás megvételére, illetve igénybevételére ösztönöz, vagy arra ,
hogy győzze meg szüleit vagy más személyt, hogy vásárolja meg számára a reklámozott terméke t
vagy szolgáltatást.
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(5) A túlzott mértékű fogyasztásra nem ajánlott élelmiszerek értékesítésének el őmozdítására vagy a
termék, illetve gyártója ismertségének növelésére irányuló kereskedelmi közlemények
közzétételéről, valamint a kereskedelmi közlemények hangerejér ől a médiaszolgáltatók etikai
szabályzatot alkotnak, amelyet a Nemzeti Médiahatóság akkor vesz nyilvántartásba, ha az ahho z
csatlakozó médiaszolgáltatók által nyújtott televíziós médiaszolgáltatások közönségaránya éve s
átlagban eléri az ötven százalékot és az ahhoz csatlakozó médiaszolgáltatók által nyújtott rádió s
médiaszolgáltatások hallgatottsága éves átlagban eléri az ötven százalékot .

32 . §

(1) Tilos közzétenni burkolt, illetve tudatosan nem észlelhető kereskedelmi közleményt .

(2) Ha a burkolt kereskedelmi közlemény e jellege megállapításának egyéb feltételei fennállnak, és a
közlés, illetve a tájékoztatás alkalmas az adott termék vagy szolgáltatás értékesítésének vagy má s
módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve,
megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy árutermék, szolgáltatás, árujelző ismertségének
növelésére, az ellenkező bizonyításig úgy kell tekinteni, hogy a bemutatás reklámcélokat szolgál .

Szponzorálás

33. §

(1) Az a médiaszolgáltatás, műsorszám, vagy műsorszámok sorozata, amelyhez, illetve amellye l
összefüggésben a szponzorálás történik (a továbbiakban: szponzorált médiaszolgáltatás, illetv e
műsorszám), valamint a szponzormegjelenítés nem ösztönözhet közvetlenül termék vagy szolgáltatá s
megvásárlására, illetve igénybevételére .

(2) A szponzorálást nyújtó vagy rá tekintettel más személy a médiaszolgáltatás vagy műsorszám
tartalmát, illetve a médiaszolgáltatás műsorrendjét nem befolyásolhatja a médiaszolgáltat ó
felelősségét és szerkesztői függetlenségét sértő módon .

(3) Nem szponzorálhat médiaszolgáltatást, műsorszámok sorozatát vagy műsorszámot olyan
vállalkozás, amelynek elsődleges tevékenysége dohánytermék gyártása, illetve forgalmazása .

(4) Nem szponzorálhat médiaszolgáltatást, műsorszámok sorozatát vagy műsorszámot párt, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek két utolsó választásán önállóan vagy mással közöse n
jelöltet állított társadalmi szervezet, párt által alapított alapítvány, valamint — nyilvánosan m űködő
részvénytársaság kivételével — olyan gazdasági társaság, amelyben pártnak tulajdonrésze van .

(5) A médiaszolgáltató és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó nem szponzorálhatja a sajá t
maga által vagy a vele irányítási viszonyban álló személy által nyújtott médiaszolgáltatást, az abba n
közzétett műsorszámok sorozatát vagy műsorszámot .

34. §

(1) A médiaszolgáltató köteles a szponzorálás tényéről a szponzormegjelenítés közzétételével a
szolgáltatás igénybe vevő it egyértelműen tájékoztatni .

(2) A szponzormegjelenítés a műsorszám elején vagy végén tehet ő közzé .
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(3) A szponzorált médiaszolgáltatás, illetve a műsorszámok szponzorált sorozata esetében a
szponzormegjelenítést a médiaszolgáltatás valamennyi m űsorszáma, illetve a sorozat minden egye s
műsorszáma elején vagy végén közzé kell tenni .

(4) Kifejezetten gyermekeknek szóló műsorszám esetében — a (3) bekezdés megfelel ő alkalmazása
mellett — szponzormegjelenítés vagy a műsorszám elején, vagy a műsorszám végén, kizárólag a
szponzorálást nyújtó vállalkozás nevének vagy védjegyének közzétételével történhet .

(5) A gyógyszer gyártásával vagy forgalmazásával, valamint gyógykezeléssel foglalkozó vállalkozá s
által szponzorált médiaszolgáltatáshoz, m űsorszámok sorozatához vagy műsorszámhoz kapcsolódó
szponzormegjelenítés nem sértheti a kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszer és a gyógykezelé s
reklámozására vonatkozó tilalmakat .

(6) Az a vállalkozás, amelynek elsődleges tevékenysége alkoholtartalmú ital gyártása, illetve
forgalmazása, médiaszolgáltatást és kifejezetten gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak szól ó
műsorszámot, műsorszámok sorozatát, illetve ilyen műsorszámok közzététele vonatkozásában
tematikusnak minősülő médiaszolgáltatást nem szponzorálhat, továbbá egyéb m űsorszámot csak
olyan módon szponzorálhat, hogy szponzormegjelenítésként kizárólag az általa gyártott, illetve
forgalmazott, 13 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú ital védjegye, illetve
megkülönböztető jele jelenjen meg.

Termékelhelyezés

35. §

(1) Termékelhelyezésre kizárólag filmben, filmsorozatban, sportm űsorszámban és szórakoztató
műsorszámban, vagy olyan esetben kerülhet sor, ha ellenszolgáltatásként kizárólag a
termékelhelyezéssel érintett terméknek vagy szolgáltatásnak — így különösen a m űsorszám
elkészítéséhez használt kellékként vagy a műsorszámhoz kapcsolódó díjként, nyereményként — a
műsorszámban való megjelenése céljából történő rendelkezésre bocsátása történik .

(2) A termékelhelyezés nem ösztönözhet közvetlenül termék vagy szolgáltatás megvásárlására vag y
más módon történő igénybevételére .

(3) Az adott termék vagy szolgáltatás a termékelhelyezés révén nem kaphat indokolatlan hangsúlyt
a műsorszámban.

(4) A termékelhelyezés tényéről a saját előállítású műsorszámok és a médiaszolgáltató
megbízásából eredetileg magyar nyelven készült, független el őállító által készített műsorszámok
esetében a szolgáltatást igénybe vev őket egyértelműen tájékoztatni kell . A termékelhelyezés t
tartalmazó műsorszámot a műsorszám elején és végén, valamint a műsorszámot megszakító egyéb
kereskedelmi közleményeket követően egyértelműen ekként kell megjelölni . Ha a szponzorálás t
nyújtó személy és az a személy, akinek érdekében a termékelhelyezésre sor kerül, megegyezik, a
szponzormegjelenítés keretében is lehet tájékoztatni a termékelhelyezés tényér ől .

(5) Az a vállalkozás, amelynek érdekében a termékelhelyezésre sor kerül, vagy rá tekintettel más
személy a termékelhelyezést tartalmazó műsorszám tartalmát és a műsorrendben történő
elhelyezését nem befolyásolhatja a médiaszolgáltató felel ősségét és szerkesztő i függetlenségét sértő
módon .

(6) Tilos a termékelhelyezés a kifejezetten gyermekeknek szóló műsorszámban, hírműsorszámban,
az időszerű kérdésekkel foglalkozó m űsorszámban, valamint a vallási műsorszámban .
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(7) Tilos a termékelhelyezés – az eredetileg mozibemutatásra készült játékfilmek kivételével –
olyan vállalkozás terméke vonatkozásában, amelynek els ődleges tevékenysége dohánytermék vagy
alkoholtartalmú ital gyártása vagy forgalmazása .

(8) A termékelhelyezés nem sértheti a kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszer és a gyógykezelé s
reklámozására vonatkozó tilalmakat.

A reklám

36. §

(1) A műsorszámtól vagy annak részétől időben elkülönítetten reklámot e jellegének a közzététel t
közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követ ő megnevezésével, továbbá a műsor egyéb részeitől
jól felismerhetően, akusztikus vagy – amennyiben az lehetséges – optikai módon elkülönítve lehet
közzétenni .

(2) Televíziós médiaszolgáltatás során a műsorszámtól időben nem elkülönítve reklámot a
műsorszám egyéb elemeitől vizuális és térbeli megjelenítésében jól felismerhetően elkülönítve,
ezen belül osztott képernyős reklámot legfeljebb a képernyő területének felén, e jellegének a
közzététel alatt a képernyőn folyamatosan látható módon való feltüntetése mellett lehet közzétenni .

(3) A műsoridő bármely – egész órától vagy a műsoridő napi műsorkezdésétől számított – egy
óráján belül az (1) bekezdés szerinti reklám és osztott képernyős reklám közzétételének időtartama
együttesen nem haladhatja meg a tizenkét percet .

(4) Nem kell alkalmazni a (3) bekezdésben foglalt rendelkezést
a) a televíziós vásárlási műsorablakra,
b) a médiaszolgáltató, valamint a vele irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltat ó
műsorelőzeteseire, valamint műsorszámaira vonatkozó reklámra,
c) a társadalmi célú hirdetésre és a külön törvényben meghatározott politikai hirdetésre, valamin t
d) a közvetlenül a médiaszolgáltató saját el őállítású vagy a médiaszolgáltató megbízásából
eredetileg magyar nyelven készült, független előállító által készített műsorszámaiból származtatott
kiegészítő termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó reklámra,
e) a társadalmi célú hirdetésre,
f) a politikai hirdetésre .

(5) Műsorszámon belül reklám úgy tehető közzé, hogy az ne sértse a műsorszám egységét, valamint
a műsorszám szerz ő i vagy szomszédos jogi jogosultjának jogát és jogos érdekét .

(6) Filmalkotás – ide nem értve a fikciós és nem-fikciós sorozatokat, valamint a
dokumentumműsorokat – és hírműsor közvetítése reklámmal minden egyes, műsorrend szerinti
legalább harminc perc hosszúságú id őszakban legfeljebb egyszer szakítható meg, illetve annak
közvetítése alatt osztott képernyős reklám nem tehető közzé.

(7) Kifejezetten gyermekeknek szóló műsorszámok közvetítése reklámmal minden egyes ,
műsorrend szerinti legalább negyvenöt perc hosszúságú id őszakban egyszer szakítható meg . A
kifejezetten gyermekeknek szóló műsorszámok közzététele alatt osztott képernyős reklám nem
tehető közzé .
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(8) Nem szakítható meg reklámmal a vallási szertartás, illetve a nemzeti ünnep vagy állami ünnep
hivatalos eseményének közvetítése, illetve azok közzététele alatt osztott képerny ős reklám nem
tehető közzé .

37. §

(1) A televíziós vásárlási műsorablak e jellegét annak teljes id őtartama alatt látható módon a
képernyőn meg kell jeleníteni .

(2) A televíziós vásárlási műsorablakok naptári naponként összesített időtartama – a 23 óra és 6 óra
között közétett televíziós vásárlási műsorablakok időtartama nélkül – nem haladhatja meg a háro m
órát .

(3) Televíziós vásárlás keretében gyógykezelésre vonatkozó ajánlat nem közölhet ő .

38. §

Nem kell alkalmazni a 36-37 . § rendelkezéseit a kizárólag reklámot szolgáltató médiaszolgáltatásra ,
ideértve a kizárólag a médiaszolgáltató vagy a vele irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltat ó
médiaszolgáltatásának reklámozását szolgáló médiaszolgáltatást is .

Felelősségi szabályok

39. §

(1) A kereskedelmi közleményekre vonatkozó, e törvényben foglalt rendelkezések megsértéséért –
nem érintve a 30. §-ból következő , külön jogszabályban meghatározott felel ősségi szabályokat – a
médiaszolgáltató felel ős .

(2) A 33 . §-ban, valamint a 34. § (4)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértéséért a
szponzorálást nyújtó vállalkozás is felelős .

(3) A 35 . § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértéséért a médiaszolgáltat ó
mellett az a vállalkozás is felelős, amelynek érdekében a termékelhelyezésre sor került .

(4) A 31 . § (4)-(5) bekezdésében, a 32. §-ban és a 37. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések
megsértéséért a médiaszolgáltató mellett az a vállalkozás is felel ős, amelynek érdekében a
kereskedelmi közleményt közzéteszik vagy amely azt megrendeli, továbbá amely a kereskedelm i
közleményt önálló gazdasági tevékenysége körében megalkotja, létrehozza, illetve ezze l
összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt .

(5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott esetekben a kereskedelmi közlemény jogsértő jellegébő l
eredő kárért a médiaszolgáltató és a vállalkozás egyetemlegesen felelnek .

V. Fejezet
Kizárólagos közvetítési jogo k

A társadalom számára nagy jelentőséggel bíró események televíziós közvetítése

40. §
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(1) Kizárólagos televíziós közvetítési jog nem gyakorolható olyan módon, hogy a Magya r
Köztársaság területén élők jelentős részét kizárja a társadalom számára nagy jelent őséggel bíró
események televíziós figyelemmel kíséréséből .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott események jegyzékét, valamint az azon szerepl ő események
közvetítésének módját az audiovizuális politikáért felel ős miniszter rendeletben, a javasla t
kézhezvételétő l számított tizenöt napon belül határozza meg, amely csak a Nemzeti Médiahatóság
javaslatával azonos tartalommal adható ki .

(3) A rendelet megalkotásáról, illetve annak módosításáról az audiovizuális politikáért felel ős
miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot .

(4) A médiaszolgáltató a kizárólagos közvetítési jogot az (1) bekezdésébe ütköz ő módon
gyakorolja, ha
a) a (2) bekezdésben meghatározott jegyzéken szerepl ő esemény közvetítési jogaival rendelkezik, é s
b) az esemény közvetítési jogait nem ajánlja fel ésszerű feltételek mellett, arányos ellenérték
fejében az ezért hozzá forduló, szabadon is fogható, magyar nyelvű médiaszolgáltatást nyújtó olyan
televíziós médiaszolgáltatónak, amelynek vételkörzete eléri a Magyar Köztársaság területén élők
75%-át, feltéve hogy a Magyar Köztársaság területén élők legalább 75 %-ának egyébként ninc s
lehetősége arra, hogy az adott eseményt a (2) bekezdésben meghatározott rendeletbe n
meghatározott módon, szabadon hozzáférhető televíziós műsorszámként figyelemmel követhesse .

41 . §

(1) A kizárólagos televíziós közvetítési jog gyakorolása nem sértheti a tagállamokban, illetve a z
Európai Egyezményben részes államokban a társadalom számára nagy jelent őséggel bíró
események közvetítésére vonatkozó rendelkezéseket .

(2) A médiaszolgáltató a kizárólagos közvetítési jogot az (1) bekezdésbe ütköz ő módon gyakorolja,
ha
a) valamely tagállam, illetve részes állam által elfogadott és az Európai Bizottság által az Európa i
Unió Hivatalos Lapjában, illetve az Európai Egyezmény rendelkezései szerint közzétet t
intézkedéssel érintett esemény közvetítési jogaival rendelkezik, é s
b) a joggyakorolás által az adott tagállamban, illetve részes államban a közönség jelentékeny részé t
megfosztja attól a lehetőségtől, hogy az adott eseményt a tagállam, illetve a részes állam
intézkedésének megfelelően figyelemmel követhesse .

Rövid tudósítás

42. §

(1) Az a televíziós médiaszolgáltató, amely valamely közérdekl ődésre számot tartó eseményt
közvetít (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában : közvetítő televíziós médiaszolgáltató), köteles
lehetővé tenni, hogy más televíziós médiaszolgáltatók, ideértve a más tagállamaiban letelepedet t
televíziós médiaszolgáltatókat is (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: tudósító televízió s
médiaszolgáltató), az adott eseményr ől a rendszeresen sugárzott hírműsorszámukban rövid
tudósítást közöljenek.

(2) Amennyiben a közvetítő televíziós médiaszolgáltató a közérdekl ődésre számot tartó eseményt
ésszerű időn belül közvetíti, e közvetítés el őtt vagy azzal egy időben az (1) bekezdé s
alkalmazásával rövid tudósítás nem tehető közzé. A közvetítő televíziós médiaszolgáltató a
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közvetítés időpontjáról a tudósító televíziós médiaszolgáltató kérésére ésszer ű időn belül, írásban
köteles nyilatkozni .

(3) A rövid tudósítás közzétételekor a közvetítő televíziós médiaszolgáltatót meg kell nevezni . A
megnevezés történhet a médiaszolgáltató logójának feltüntetésével, vagy más olyan módon is ,
amelyből a néző számára közvetítő televíziós médiaszolgáltató egyértelműen azonosítható.

(4) A rövid tudósítás idő tartama nem haladhatja meg az esemény bemutatásához elengedhetetlenü l
szükséges mértéket, de legfeljebb hírműsorszámonként a három percet .

(5) A közvetítő televíziós médiaszolgáltató a (1) bekezdés szerinti kötelezettségének akkor tesz
eleget, ha a tőle ezt írásban igénylő tudósító televíziós médiaszolgáltató számára tisztességes,
ésszerű és megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett biztosítja, hogy a közvetítés kimen ő
jeléből – a közvetítés részleteit szabadon megválogatva – rövid tudósítást állítson össze .

(6) A rövid tudósítás elkészítését követően a tudósító televíziós médiaszolgáltató köteles a
közvetítés kimenő jelének általa rögzített, a rövid tudósításhoz fel nem használt részeit
megsemmisíteni .

(7) Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése a közvetít ő televíziós médiaszolgáltató
számára költségeket okoz, a közvetítő televíziós médiaszolgáltató a tudósító televízió s
médiaszolgáltatótól e költségek megtérítését követelheti .

Országgyűlési közvetítés

43 . §

(1) Az Országgyűlés ülései egészének, a kinevezésekkel és jelölésekkel kapcsolatos nyilvános
országgyűlési bizottsági meghallgatásoknak, valamint szükség szerint az országgyűlési bizottságok
üléseinek közvetítésére az Országgyű lés Hivatala zártláncú televíziós rendszer m űködtet .

(2) A zártláncú rendszerb ő l kimenő jelet valamennyi médiaszolgáltató számára hozzáférhet ővé kell
tenni . A rendszerhez való csatlakozás költségei a médiaszolgáltatót terhelik .

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik bármely médiaszolgáltatónak azt a jogát, hog y
az Országgyűlés épületének kijelölt helyéről vonalon műsort közvetítsen vagy rögzítsen .

(4) A zártláncú televíziós rendszer kimenő jelérő l egy-egy rögzített, bárki számára hozzáférhet ő
példányt az Országgyűlési Könyvtárban és az Országos Széchényi Könyvtárban kell elhelyezni .

HARMADIK RÉSZ
A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖ S

SZABÁLYOK

VI. Fejezet
A közszolgálati médiaszolgáltatás alapelve i

44. §

(1) A közszolgálati médiaszolgáltatás célja, hogy el ősegítse
a) az alkotmányos intézményrendszer és a demokratikus közélet m űködését, az alapvet ő jogok
védelmét,
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b) a Magyar Köztársaság határain belül és kívül él ő magyarság nyelvi, kulturális és történelmi
hagyományainak, összetartozás-tudatának ápolását és erősítését,
c) a Magyarországon él ő nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvének, valamint a nemzeti és etnika i
vagy más kisebbségek kultúrájának megőrzését, gazdagítását és megismertetését ,
d) a társadalmi együttélés alapvető értékeinek megerősítését és szabályainak követését ,
e) az egyén, a család, a kisközösségek és a társadalom egészének szintjén megnyilvánul ó
felelősségtudat növelését ,
f) a kulturális sokszínűség védelmét,
g) a globalizált világ legfontosabb változási és fejl ődési irányainak, összefüggéseinek megismerésé t
és megértését .

(2) A közszolgálati médiaszolgáltató – az (1) bekezdésben meghatározott célok érvényesülés e
érdekében – a tevékenysége összessége során kiemelt figyelmet fordí t
a) az átfogó és magas színvonalú tájékoztatásra, a hazai és nemzetközi közélet eseményeine k
sokoldalú és tárgyszerű bemutatására, a közhatalmat gyakorlók e tevékenységének a
nyilvánosságon keresztül történő ellenőrzésére, a kultúra, a tudomány, a gazdaság és a társadalo m
fejlődése jelentékeny mozzanatainak bemutatására ,
b) a társadalmat foglalkoztató, illetve a társadalom életét lényegesen befolyásoló témák
megvitatására, a társadalmi és politikai folyamatokban való eligazodás segítésére ,
c) a társadalmi integráció erősítésére ,
d) az alapvető jogok és kötelezettségek ismeretének és a tudatos joggyakorlás eszközeinek ,
módszereinek bemutatására ,
e) az állam világnézeti semlegességének biztosításával és a társadalmi támogatottságu k
figyelembevételével a Magyarországon nyilvántartásba vett, a lelkiismereti és vallásszabadságról ,
valamint az egyházakról szóló törvényben meghatározott egyházak megismertetésére, az ezekhe z
tartozó személyek vallási vagy más világnézeti meggyőződése kinyilvánításának elősegítésére és
ápolására ,
f) a nemzeti kultúra és m űvészet alkotásainak megismertetésére, így különösen a kortárs művészeti
alkotások bemutatására,
g) a magyar nyelv értékei, valamint a nemzeti hagyományok megőrzésére, megismertetésére é s
azok gazdagítására, valamint új értékek teremtésére,
h) a nemzeti, etnikai kisebbségek kultúrájának, művészetének megjelenítésére, anyanyelvükö n
történő rendszeres tájékoztatásra, anyanyelvük, valamint hagyományaik megőrzésére ,
gazdagítására, önazonosságuk megőrzésére, közösségeik meger ősítésére, az anyaországaikkal val ó
kapcsolatok ápolására,
i) az európai és az egyetemes kultúra értékeinek bemutatására,
j) a nemzeti, az európai és a világtörténelem megismertetésére,
k) a Magyar Köztársaság határain kívül él ő magyarok nemzeti önazonosságának meg őrzésére ,
közösségeik megerősítésére, az anyaországgal való kapcsolatuk ápolására ,
1) a gyermekek egészséges fejlődését elősegítő műsorszámok és más tartalmak hozzáférhet ővé
tételére,
m) a jelenleg élő és a jövő generációk élete és egészsége természeti alapjai védelmének, a z
emberiség közös öröksége megóvásának és közös gondjai megoldásának el ősegítésére,
n) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtébe n
hátrányos helyzetű csoportok számára fontos információk elérhet ővé tételére ,
o) a tudományos ismeretterjesztésre ,
p) az egészséges életmód népszerűsítésére,
q) a tudatos médiahasználathoz szükséges ismeretek és képességek megszerzésének el ősegítésére és
fejlesztésére .

(3) A közszolgálati médiaszolgáltató a médiaszolgáltatás egésze vonatkozásában köteles
megjeleníteni a vitatott kérdésekkel összefüggő lényeges, a Magyar Köztársaság alkotmányos



3 2

rendjével összhangban lévő álláspontokat, ennek során a hírműsorszámaiban és az időszerű
kérdésekkel foglalkozó műsorszámaiban köteles tényszerűen, elfogulatlanul és kiegyensúlyozottan
tájékoztatni .

45 . §

(1) A közszolgálatiság részletes tartalmát e törvény, a 44 . §-ban meghatározott közszolgálati célo k
érvényesülését biztosító, három évre szóló stratégia (a továbbiakban : közszolgálati stratégia) és a
közszolgálati szerződés együttesen határozza meg.

(2) A közszolgálati stratégia tervezetét a Közszolgálati Tanács a közszolgálati stratégia
megalkotását megelőzően legalább harminc napra a honlapján közzéteszi .

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tervezetre bárki észrevételt tehet .

(4) A Közszolgálati Tanács az elfogadott és elutasított észrevételeket, valamint az érdemi, de
elutasított észrevételek esetében az elutasítás részletes indokait a honlapján közzéteszi .

(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok közzétételét követ ő tizenöt napon túl, de harminc
napon belül, a stratégia megalkotását megel őzően, a Közszolgálati Tanács a stratégiáról nyilváno s
meghallgatást tart .

(6) A (2)-(5) bekezdésben meghatározott eljárást a stratégia módosítására is alkalmazni kell .

VII. Fejezet
A Közszolgálati Tanác s

A Közszolgálati Tanács feladatai és jogállás a

46. §

(1) A Közszolgálati Tanács (a továbbiakban: KÖT) hat tagból álló, testületként működő autonóm
államigazgatási szerv, amely
a) meghatározza közszolgálati stratégiát ,
b) megköti a közszolgálati médiaszolgáltatóval a közszolgálati szerz ődést, ellenőrzi annak
végrehajtását ,
c) évente beszámol az Országgyűlésnek,
d)jóváhagyja a közszolgálati médiaszolgáltatási szabályzatot ,
e) jóváhagyja a közösségi médiaszolgáltatási mintaszabályzatot ,
f) ellátja az e törvényben meghatározott egyéb feladatokat .

(2) A KÖT és annak tagjai függetlenek, tevékenységük ellátása során nem utasíthatóak . A KÖT és
annak tagjai a közszolgálati médiaszolgáltató által közzéteendő műsorszámok tartalmát nem
befolyásolhatják .

(3) A KÖT hivatali szervezeteként önállóan működő költségvetési szervként titkárság működik ,
valamint a KOT tevékenységét az általa megbízott szakért ők segítik . A titkárság dolgozói
köztisztviselők. A KOT nyilvántartást vezet az általa megbízott szakértőkről, amely
nyilvántartásban naprakészen fel kell tüntetni a szerződő szakértő azonosításához szükséges
adatokat, valamint a szerz ődő felek által teljesítendő szolgáltatást és ellenszolgáltatást . A KOT a
nyilvántartás tartalmát a honlapján közzéteszi .
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(4) A KÖT saját tagjai közül a tagok háromnegyedének szavazatával három évre elnököt é s
alelnököt választ . A KÖT elnökét vagy alelnökét a KÖT a megbízatási idejük lejárta el őtt – KÖT-
beli tagságukat nem érintve – a tagok háromnegyedének szavazatával visszahívhatja .

(5) A KÖT elnöke
a) összehívja és vezeti a KÖT üléseit ,
b) képviseli a KÖT-öt ,
c) gondoskodik a KÖT döntéseinek végrehajtásáról ,
d) a KÖT hivatali szervezete vonatkozásában gyakorolja szerv vezetőjének hatásköreit, valamint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a hivatali szervezet vezet ője számára meghatározott
hatásköröket, vezetői megbízás adásához és visszavonásához azonban a KOT el őzetes
hozzájárulása szükséges .

(6) A KÖT elnökét akadályoztatása esetén az alelnök teljes jogkörben helyettesíti, illetve az ú j
elnök megválasztásáig az alelnök gyakorolja az elnök hatáskörét, ha az elnöki tisztség nincsen
betöltve.

(7) A KOT az (1) bekezdés a)-b) pontjában, a (4) bekezdésben, a 68 . § (4) bekezdés d)-e)
pontjaiban, valamint a 121 . § (6) bekezdésében meghatározott döntéseit a tagjai háromnegyedéne k
szavazatával, egyéb döntéseit a tagjai több mint felének szavazatával hozza meg; egyebekben saját
ügyrendje alapján működik, amelyet a tagjai négyötödének szavazatával maga határoz meg . Az
ügyrendet, illetve az ügyrend módosítását azok elfogadását megelőzően be kell mutatni az
Országgyűlés médiaügyekben feladatkörrel rendelkez ő bizottságának.

(8) Az ügyrendben szabályozni kell a bejelentések elintézésének, valamint a közszolgálati stratégia ,
a közszolgálati médiaszolgáltatási szabályzat és a közszolgálati szerződés társadalmi
egyeztetésének rendjét .

(9) A közszolgálati stratégiát, a közszolgálati médiaszolgáltatási szabályzatot, a közszolgálati
szerződést, a KOT beszámolóit és a KOT ügyrendjét a KOT honlapján közzé kell tenni .

(10) A KÖT költségvetése az állami költségvetés Országgyűlés fejezetében önálló címet képez. A
KOT és hivatali szervezete m űködésével összefügg ő adminisztratív, pénzügyi és gazdasági
feladatokat az Országgy űlés Hivatala látja el . A KÖT elhelyezéséről a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. gondoskodik .

(11) A KÖT tevékenységével összefüggésben felmerül ő költségek biztosítására a közszolgálati
szerződésben meghatározott közszolgálati támogatás fedezetéül szolgáló el ő irányzat 1%-a a KOT -
öt illeti meg .

47. §

(1) A KÖT a közszolgálati stratégia végrehajtásáról és a közszolgálati szerz ődésben foglaltak
teljesülésérő l szóló beszámolóját a tárgyévet követő július 31-ig megküldi az Országgyűlésnek.

(2) A beszámolóról az Országgyű lés médiaügyekben feladatkörrel rendelkező bizottsága harminc
napon belül állást foglal, azzal, hogy a bizottság tagjai legalább egyharmadának indítványára a
bizottság – az indítványt tevők kifogásainak tételes megjelölésével – a beszámolót egy ízben
átdolgozásra visszaküldi a KÖT-nek . A KÖT az átdolgozott beszámolót harminc napon belü l
megküldi az Országgyűlésnek, amelyrő l a bizottság harminc napon belül állást foglal .
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(3) A beszámoló elfogadásáról az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott állásfoglalás t
követő negyvenöt napon belül dönt . E határidő számítása során az ülésszakok közötti idő tartamot
figyelmen kívül kell hagyni .

(4) A beszámoló elfogadásához a jelenlév ő országgyű lési képviselők több mint felének szavazat a
szükséges .

A Közszolgálati Tanács m űködésének nyilvánossága

48. §

(1) A KÖT üléseiről az ülés helyét és időpontját, az ülésen résztvevők nevét, a tárgyalt írásbeli
anyagok címét és az előterjesztő megjelölését, a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti
ismertetését, a hozzászólók nevét, hozzászólásuk lényegét, szavazás esetén annak tárgyát é s
számszerű arányát, valamint a testületi döntés lényegét tartalmazó összefoglaló készül . A KÖT
tagjának kérésére nyilatkozatát, illetve egyet nem értését szó szerint kell rögzíteni .

(2) Az összefoglalót az ülés napjától számított öt munkanapon belül a KÖT honlapján közzé kel l
tenni. Az összefoglalónak a közszolgálati szerződés megkötésével összefügg ő részeit a
közszolgálati szerződés megkötését követő egy munkanapon belül kell közzétenni .

(3) A KÖT elnöke gondoskodik arról, hogy a KÖT honlapján a jogszabályban meghatározott adato k
közzétételre kerüljenek.

A Közszolgálati Tanács tagja i

49. §

(1) A KÖT tagjait az Országgyűlés – a jelenlév ő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával – hat évre választja egyidejű , listás szavazással . A KÖT tagjai egy ízben
újraválaszthatóak.

(2) A KÖT tagja olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán választójoggal
rendelkezik, büntetlen el őéletű , valamint fels őfokú végzettséggel és legalább három év, a
médiaszolgáltatással vagy az elektronikus hírközléssel összefüggő közgazdasági ,
társadalomtudományi, jogi vagy igazgatási gyakorlattal rendelkezik . A Tulajdonosi Vagyonkezel ő
Testület tagja, illetve a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója e megbízatásána k
megszűnését követő két évig nem lehet a KÖT tagja .

(3) A KÖT tagjaira
a) a korábbi tag megbízatási id őtartamának letelte el őtt legfeljebb hatvan nappal, de legkés őbb
harminc nappal ,
b) az a) ponton kívüli esetekben a megbízatás megszűnésérő l való tudomásszerzéstő l számított
harminc napon belül ,
c) a sikertelen választástól számított harminc napon belü l
az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló jelöl őbizottság egyhangú szavazással
tesz javaslatot.

(4) Ha a jelölőbizottság a (3) bekezdésben meghatározott határid őn belül nem tud jelöltet javasolni ,
a továbbiakban a jelöl őbizottság a szavazati mérték legalább kétharmadával javasolhat jelöltet . A
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jelölőbizottság tagjai ennek során a szavazásuk id őpontjában az őket jelölő országgyűlési
képviselőcsoport létszámának megfelel ő mértékű szavazattal rendelkeznek .

(5) A KÖT tagja a megválasztásával, illetve ha megválasztására hivatali el ődje megbízatásának
megszűnését megelőzően kerül sor, hivatali elődje megbízatásának megszűnésekor hivatalba lép .

(6) A KÖT tagja – a más szervezet számára jogszabályban el őírt adatszolgáltatást kivéve – e
jogviszonya fennállása alatt, és annak megsz űnését követően nem teheti jogosulatlanul közzé, nem
hasznosíthatja, illetve nem hozhatja harmadik fél tudomására a KÖT tevékenységével kapcsolatba n
tudomására jutott személyes adatot, üzleti titkot, valamint más olyan adatot, tényt vagy körülmény t
(a továbbiakban együtt : adat), amelyet a KÖT nem köteles törvény el ő írásai szerint a nyilvánosság
számára hozzáférhet ővé tenni .

50. §

(1) A KÖT tagja szakállamtitkári illetményre és juttatásokra jogosult .

(2) A KÖT tagjának társadalombiztosítási .. jogállására a közszolgálati jogviszonyban állókra
vonatkozó szabályok az irányadók. A KT tagja megbízatásának időtartama közszolgálat i
jogviszonyban töltött id őnek, illetőleg nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít .

(3) A KÖT tagját minden naptári évben negyven munkanap szabadság illeti meg .

(4) A KÖT tagja az országgyű lési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint köteles vagyonnyilatkozato t
tenni, első ízben a megválasztását követő harminc napon belül. A vagyonnyilatkozat kezelésére ,
nyilvántartására, ellenőrzésére az országgy űlési képviselők vagyonnyilatkozatának kezelésére,
nyilvántartására, ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .

(5) A KÖT tagjára az állami vezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni ,
azzal, hogy országgyűlési képviselő nem lehet, illetve közszolgálati médiaszolgáltatótól, más
médiaszolgáltatótól, műsorforgalmazótól, műsorterjesztőtől, internetes tartalomszolgáltatótól ,
reklámszolgáltatótól, lapkiadótól, lapterjeszt ő től a tudományos, oktatói, művészeti, lektori ,
szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységért díjazásban sem közvetlenül, sem
közvetetten nem részesülhet .

(6) A KÖT tagja nem lehet olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozój a
a) országgyűlési képviselő , az Európai Parlament tagja, az Országgyű lés által választott közjogi
tisztségviselő, a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök által kinevezett közjogi tisztségvisel ő ,
polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-

helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke, a helyi önkormányzati képvisel őtestületének tagja,
b) párt országos vagy területi tisztségviselője, párt által alapított vagy párt részesedésével működő
gazdasági társaság vezet ő tisztségviselője vagy alkalmazottja, párt által alapított alapítvány kezel ő
szerve, szervezete tagja, illetve az ilyen alapítvány alkalmazottja ,
c) a médiaszolgáltató, a műsorterjesztő , az internetes tartalomszolgáltató, a reklámszolgáltató, a
lapkiadó, a lapterjesztő , illetve a Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft vezet ő
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, illetve a képviseletére jogosult személy ,
d) a Nemzeti Médiahatóság Tanácsa vagy a Tulajdonosi Vagyonkezel ő Testület tagja, valamint az ,
aki a Nemzeti Médiahatósággal, a Közszolgálati Tanács hivatali szervezetével munkavégzésr e
irányuló jogviszonyban áll ,
e) a c) pontban meghatározott szervezetek – nyilvánosan m űködő részvénytársaság esetében 5%-ot
meghaladó mértékű – tulajdonosa .
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f) olyan gazdasági társaság – nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 5%-ot meghalad ó
mértékű – tulajdonosa, amely társaság a c)-e) pontokban meghatározott szervezetekkel megbízás i
vagy vállalkozási jogviszonyban állt ,
g) a c) és f) pontban meghatározott szervezetekkel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll ó
személy .

(7) A KÖT tagja politikai tevékenységet nem folytathat, illetve politikai nyilatkozatot nem tehet .

(8) A KÖT tagja az (5)-(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget a hivatalba lépését ől
számított harminc napon belül köteles megszüntetni .

51. §

(1) A KÖT tagjának megbízatása megszűnik
a) a megbízatási időtartam leteltével ,
b) halállal ,
c) lemondással ,
d) ha jogerős ítélet állapítja meg, hogy b űncselekményt követett el ,
e) összeférhetetlenség kimondásával ,
f) felmentéssel .

(2) A KÖT tagja megbízatásának megsz űnését az (1) bekezdés a)-d) pontja esetében az
Országgyűlés elnöke állapítja meg.

(3) A lemondást írásban kell közölni az Országgyűlés elnökével . A KÖT tagjának megbízatása a
lemondásában megjelölt napon, de legkésőbb a lemondás közlésétő l számított hatvanadik napon
szűnik meg . A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges .

(4) A KÖT tagjának összeférhetetlenségét bíróság nemperes eljárásban mondja ki . Ha az
összeférhetetlenség kimondását megel őzően a KÖT tagja az összeférhetetlenséget megalapoz ó
jogviszonyát megszünteti, az összeférhetetlenség kimondását mell őzni kell .

(5) A KÖT tagját a bíróság nemperes eljárásban hozott határozatával felmenti, h a
a) az kilencven napon túlmenően nem tett eleget megbízatásából eredő feladatainak,
b) tevékenysége során szándékos törvénysértést követett el, vagy
c) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a teljesítést elmulasztja, vag y
vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt valótlanul közöl .

(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott eljárást bármely országgyűlési képviselőcsoport vezetője
az azt megalapozó körülmény tudomására jutásától számított nyolc napon belül kezdeményezheti .
Az eljárásra a F ővárosi Ítélőtábla kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik . A
kérelemre az alperes a kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles érdemi ellenkérelmét
előterjeszteni . Bizonyítási indítványt a felperes a kérelmében, az alperes az érdemi ellenkérelmébe n
terjeszthet el ő . Az eljárás során a kérelem megváltoztatásának vagy viszontkérelem benyújtásána k
nincs helye. Az eljárás során tárgyalás tartása kötelez ő , azonban a tárgyalás bármelyik fél
távollétében is megtartható. A bíróság a kérelemről harminc napon belül dönt. A bíróság
határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye .

52. §

(1) A KÖT az ügyrendjében meghatározottak szerint összeállított néz ői-hallgatói panelt működtet,
amely véleményezőként közreműködik a közszolgálati stratégia kidolgozásában .
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(2) A nézői-hallgatói panel összeállítása során biztosítani kell az országos kisebbségi
önkormányzatok, a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban élő magyar nemzeti
közösségek által létrehozott társadalmi szervezetek, a magánszemélyek által a személy i
jövedelemadóból felajánlott összegb ől legalább 1%-kal részesedő egyházak, illetve felekezetek ,
valamint azon szervezetek részvételét, amelyek számára az azt megelőző második évben legalább
háromezer magánszemély ajánlotta fel személyi jövedelemadójának meghatározott részét .

(3) A néző i-hallgatói panelban résztvevő személyek e megbízatásukat díjazás nélkül látják el .

VIII. Fejezet
A közszolgálati médiaszolgáltat ó

A közszolgálati médiaszolgáltató tevékenység e

53. §

(1) A közszolgálati médiaszolgáltató a 44 . §-ban meghatározott közszolgálati célok megvalósításá t
– az e törvényben, valamint a közszolgálati szerz ődésben meghatározottak szerint – műsorszámok ,
valamint egyéb tartalom előállításával, továbbá sokszínű , gazdag választékú médiaszolgáltatás ,
illetve kiegészítő digitális szolgáltatás nyújtásával, illetve egyéb tartalom hozzáférhet ővé tételével
látja el .

(2) A közszolgálati médiaszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységének ellátás a
során a 44. §-ban meghatározott közszolgálati célok megvalósításának részletes szabályai t
tartalmazó közszolgálati médiaszolgáltatási szabályzat rendelkezései szerint jár el . A közszolgálati
médiaszolgáltatási szabályzatot, illetve annak módosítását, valamint a szabályzat módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelen ő Hivatalo s
Értesítőben közzé kell tenni .

(3) A közszolgálati médiaszolgáltató gondoskodik az általa közzétett m űsorszámok egyéb
tartalmainak saját archívumban történő megőrzésérő l .

(4) A közszolgálati médiaszolgáltató központi ügyvezetésének helye csak a Magyar Köztársasá g
területén lehet, és az általa nyújtott médiaszolgáltatással kapcsolatos szerkeszt ői döntéseket a
Magyar Köztársaság területén kell meghozni .

(5) A közszolgálati médiaszolgáltató az éves számviteli beszámolójának a Tulajdonos i
Vagyonkezelő Testület általi elfogadásától számított harminc napon belül a tevékenységér ől, így
különösen a közszolgálati szerződésben foglaltak teljesítéséről, gazdálkodásáról, valamint a
közszolgálati feladatok ellátásának utólagos, a KOT által meghatározott módszertan szerint készítet t
hatásvizsgálatáról közszolgálati beszámolót készít és küld meg a KOT részére . A beszámolót a
KOT a honlapján közzéteszi .

(6) A közszolgálati médiaszolgáltató gazdálkodása törvényességének ellen őrzésére az Állami
Számvevőszék is jogosult.

54 . §

(1) A közszolgálati médiaszolgáltató számára az 53 . § (1) bekezdésében meghatározott
közszolgálati feladatok ellátásához az állam a közszolgálati szerződés keretében nyújt közszolgálati
támogatást, az államháztartásból származó forrásból egyéb támogatásban nem részesülhet .
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(2) A közszolgálati szerz ődés keretében nyújtott közszolgálati támogatás fedezetéül szolgáló
előirányzat összegét a magyarországi háztartások száma és az állami költségvetésben meghatározot t
összeg szorzataként kell megállapítani .

(3) Az állami költségvetésben meg kell határozni a közszolgálati szerződés keretében a
közszolgálati feladatok ellátásához nyújtott közszolgálati támogatás fedezetéül szolgáló
előirányzatnak a tárgyévet követő két évre vonatkozó várható összegét .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározottak nem zárják ki, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató rész t
vegyen a médiaszolgáltatók támogatására vagy műsorszámok előállítására a közszolgálati
tartalomelőállítás-támogatási célel ő irányzat terhére kiírt pályázatokon, valamint az európai unió s
forrásokból származó, pályázati úton odaítélt támogatásban részesüljön .

55 . §

(1) A közszolgálati médiaszolgáltató közszolgálati feladatok ellátásán kívüli tevékenysége sem
veszélyeztetheti a 44 . §-ban meghatározott közszolgálati célok érvényesülését .

(2) A közszolgálati médiaszolgáltató a közszolgálati feladatok ellátásán túl az alábbi kereskedelm i
tevékenységeket végezheti :
a) a közszolgálati médiaszolgáltató tartalomszolgáltatásához kapcsolódó kereskedelmi jogok
hasznosítása,
b) a közszolgálati médiaszolgáltató tartalomszolgáltatásához közvetlenül kapcsolódó, anyag i
ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető szolgáltatás ,
c) a közszolgálati médiaszolgáltató tartalomszolgáltatásához kapcsolódó kiadói tevékenység ,
d) a közszolgálati médiaszolgáltató szabad gyártói kapacitásának vagy egyéb szabad eszközeine k
kereskedelmi hasznosítása,
e) a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának külön törvény szerinti hasznosítása ,
f) szponzorálásból és termékelhelyezésbő l származó bevételszerzés ,
g) műsorelőzetes, társadalmi célú hirdetés, illetve politikai hirdetés közzététele .

(3) A közszolgálati médiaszolgáltató a könyvvitelében elkülöníti a közszolgálati feladatok
ellátásával összefüggő és az egyéb bevételeit és kiadásait .

(4) A közszolgálati médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a médiaszolgáltatásában történő
közzététel céljából harmadik személy által gyártott m űsorszám elkészítésében való közreműködésre
tekintettel a közszolgálati médiaszolgáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy
részére kifizetés ne legyen teljesíthet ő .

(5) A közszolgálati médiaszolgáltató vonatkozásában szponzorálni csak a sportm űsorszámokat ,
filmalkotásokat, a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra és m űvészet értékeit bemutató
műsorszámokat, valamint a kifejezetten gyermekeknek szóló m űsorszámokat lehet .

56. §

(1) A közszolgálati médiaszolgáltató a szerződéseirő l külön nyilvántartást vezet .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban naprakészen fel kell tüntetni a szerz ődő fél
azonosításához szükséges adatokat, valamint a szerz ődő felek által teljesítendő szolgáltatást é s
ellenszolgáltatást .
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás tartalma közérdekből nyilvános, a közszolgálati
médiaszolgáltató – az egyazon naptári évben ugyanazon szerz ődő féllel kötött szerződések
egybeszámításával – a szolgáltatások megrendelésére az általános közbeszerzési eljárásba n
irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatár két százalékát meghaladó érték ű szerződéseivel
összefüggő , a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a honlapján a szerz ődés megkötését
követően haladéktalanul közzéteszi .

A közszolgálati médiaszolgáltató jogállása

57. §

(1) A közszolgálati médiaszolgáltató nonprofit részvénytársasági formában m űködik.

(2) A közszolgálati médiaszolgáltatónak egy forgalomképtelen részvénye van, amelynek
tulajdonosa a Magyar Állam.

(3) A közszolgálati médiaszolgáltatóra az e törvényben meghatározott eltérésekkel a gazdasági
társaságokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni .

(4) A közszolgálati médiaszolgáltató más gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezhet .

(5) Közszolgálati médiaszolgáltató vagy médiaszolgáltatók alapításáról, megszüntetésér ől és
átalakításáról, valamint ezekkel összefüggésben az alapító okirat elfogadásáról, illetve módosításáról
az Országgyű lés a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönt .

(6) A műsorszám gyártására vonatkozó szerződések és a közszolgálati szerz ődés kivételével az
államháztartásért felel ős miniszter ellenjegyzése is szükséges a közszolgálati médiaszolgáltató éve n
túli kötelezettséget eredményez ő , százmillió forintot meghaladó összegű kötelezettségvállalásához .
Az államháztartásért felelős miniszter az ellenjegyzést abban az esetben tagadhatja meg, ha
valószínűsíthető , hogy a kötelezettség teljesítéséhez szükséges források a teljesítés id őpontjában
nem fognak rendelkezésre állni .

A Tulajdonosi Vagyonkezelő Testület

58. §

(1) A közszolgálati médiaszolgáltató vonatkozásában – a 57 . § (5) bekezdésében meghatározott
döntések kivételével – a vagyonkezelői jogokat, továbbá a gazdasági társaság legfőbb szervének
jogszabályban, illetve az alapító okiratban meghatározott hatásköreit a Tulajdonosi Vagyonkezel ő
Testület (a továbbiakban : TVT) gyakorolja .

(2) A TVT és annak tagjai függetlenek, tevékenységük ellátása során nem utasíthatóak . A TVT és
annak tagjai a közszolgálati médiaszolgáltató által közzéteend ő műsorszámok tartalmát nem
befolyásolhatják.

(3) A TVT működésének feltételeiről az Országgyűlés Hivatala gondoskodik. A TVT
tevékenységével összefüggésben felmerülő költségek biztosítására a közszolgálati szerződésben
meghatározott közszolgálati támogatás fedezetéül szolgáló előirányzat 0,75%-a a TVT-t illeti meg .

(4) A TVT saját tagjai közül három évre elnököt választ, ak i
a) összehívja és vezeti a TVT üléseit ,
b) képviseli a TVT-t,
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c) gondoskodik a TVT döntéseinek végrehajtásáról,
d) a TVT titkársága vonatkozásában gyakorolja szerv vezetőjének hatásköreit, valamint a titkárság
munkavállalói felett a munkáltatói jogokat .

(5) A TVT elnökét a TVT a megbízatási idejének lejárta el őtt – TVT-beli tagságát nem érintve –
visszahívhatja .

(6) A TVT döntéseit ha e törvény eltérően nem rendelkezik tagjai több mint felének szavazatáva l
hozza meg; egyebekben saját ügyrendje alapján működik, amelyet a tagok háromnegyedének
szavazatával maga határoz meg . Az ügyrendben szabályozni kell – akadályoztatása vagy a tisztség
betöltetlensége esetére – az elnök helyettesítésének rendjét . A TVT ügyrendjének tervezetét ,
valamint módosításának tervezetét azok elfogadását megel őzően be kell mutatni az Országgyű lé s
médiaügyekben feladatkörrel rendelkez ő bizottságának .

(7) A TVT az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörökön tú l
a) gyakorolja az igazgatóság hatásköreit,
b) gyakorolja a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója felett a munkáltatói jogokat, azzal ,
hogy munkaviszonyának létesítéséhez és megszüntetéséhez a TVT tagjai háromnegyedének
szavazata szükséges ,
c) a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának előterjesztésére, a vezérigazgató
hatáskörébe tartozó kérdések kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a közszolgálati
médiaszolgáltató vezérigazgató-helyettese felett, azzal, hogy munkaviszonyának létesítéséhez é s
megszüntetéséhez a TVT tagjai háromnegyedének szavazata szükséges ,
d) megalkotja a közszolgálati médiaszolgáltatási szabályzatot ,
e) megadja a vezérigazgató számára a felmentvényt ,
f)jóváhagyja az 53 . § (5) bekezdésében meghatározott beszámoló KÖT-nek való megküldését ,
g) közreműködik a közszolgálati szerződés előkészítésében .

(8) A TVT a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója számára utasítást csak írásban adhat ,
amelyet a TVT honlapján 60 napon belül közzé kell tenni . Az utasításokat a közszolgálati
médiaszolgáltató 53 . § (5) bekezdésében meghatározott beszámolójához mellékelni kell . A
vezérigazgató a jogszabályba, illetve a közszolgálati szerződésbe ütköző vagy a közszolgálati
médiaszolgáltató jogszerű működését veszélyeztető utasítás végrehajtását köteles írásban
megtagadni, egyebekben az utasítás végrehajtása tekintetében mentesül a polgári jogi és munkajog i
felelősség alól .

(9) A közszolgálati médiaszolgáltató alapító okiratának úgy kell rendelkeznie, hogy a TVT el őzetes
engedélye szükséges legalább a közszolgálati médiaszolgáltató alábbi jogügyleteihez :
a) a közszolgálati szerződés megkötése,
b) a közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott médiaszolgáltatás és kiegészítő digitális
szolgáltatás nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló kérelem, a nyilvántartásban szerepl ő
adatokban bekövetkezett változások bejelentése, a médiaszolgáltatás vagy a kiegészít ő digitális
szolgáltatás nyújtása megszüntetésének bejelentése ,
c) a médiaszolgáltatás nyújtására vonatkozó hatósági szerz ődésnek a közszolgálati médiaszolgáltat ó
általi megkötése, módosítása vagy megszüntetése ,
d) a munkáltatói jogok gyakorlása körébe es ő szerződések kivételével kölcsönök, hitelek nyújtása,
váltókötelezettségek nyújtása, biztosíték nyújtása, különös tekintettel kezesség vállalására vag y
tartozás elismerésére, kölcsönök, hitelek felvétele ,
e) a d) pont hatálya alá nem tartozó, a TVT által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szerepel ő ,
tízmillió forintot meghaladó összegű kötelezettség vállalása .
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(10) A TVT tagjai feladataikat az ilyen tisztséget betölt ő személyektől elvárható fokozott
gondossággal kötelesek ellátni, a Polgári Törvénykönyvnek a közös károkozásra vonatkoz ó
szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Magyar Állammal szemben a
jogszabályok és az alapító okirat, illetve kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért .
Ha a kárt testületi határozat okozta, mentesül a felel ősség alól az a tag, aki a döntésben nem vet t
részt, vagy a határozat ellen szavazott .

59. §

(1) A TVT hat tagból álló testület, amelynek tagjait az Országgy ű lés a jelenlév ő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával, hat évre választja egyidejű, listás szavazással .

(2) A TVT tagja olyan személy lehet, aki büntetlen el őéletű, felsőfokú végzettséggel és legalább
három év, a médiaszolgáltatással vagy az elektronikus hírközléssel összefügg ő közgazdasági ,
társadalomtudományi, jogi vagy igazgatási gyakorlattal rendelkezik, valamint e megbízatása a
korábbiakban nem szűnt meg felmentéssel . A KÖT tagja e megbízatásának megszűnését követő két
évig nem lehet a TVT tagja.

(3) A TVT tagjaira
a) a korábbi tag megbízatási időtartamának letelte el őtt legfeljebb hatvan nappal, de legkés őbb
harminc nappal ,
b) az a) ponton kívüli esetekben a megbízatás megszűnésérő l való tudomásszerzéstől számított harminc
napon belül,
c) a sikertelen választástól számított harminc napon belül
az országgyű lési képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló jelölőbizottság egyhangú szavazással
tesz javaslatot .

(4) Ha a jelölőbizottság a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tud jelöltet javasolni ,
a továbbiakban a jelölőbizottság a szavazati mérték legalább kétharmadával javasolhat jelöltet . A
jelölőbizottság tagjai ennek során a szavazásuk id őpontjában az őket jelölő országgyűlési
képviselőcsoport létszámának megfelel ő mértékű szavazattal rendelkeznek.

(5) A TVT tagja a megválasztásával, illetve ha megválasztására hivatali elődje megbízatásának
megszűnését megelőzően kerül sor, hivatali elődje megbízatásának megsz űnésekor hivatalba lép .

(6) A TVT tagja – a más szervezet számára jogszabályban előírt adatszolgáltatást kivéve – e
jogviszonya fennállása alatt, és annak megszűnését követően nem teheti jogosulatlanul közzé, nem
hasznosíthatja, illetve nem hozhatja harmadik fél tudomására a TVT tevékenységével kapcsolatba n
tudomására jutott személyes adatot, üzleti titkot, valamint más olyan adatot, tényt vagy körülmény t
(a továbbiakban együtt : adat), amelyet a TVT nem köteles törvény el ő írásai szerint a nyilvánosság
számára hozzáférhetővé tenni .

60. §

(1) A TVT tagjaival az Országgyűlés Hivatala e megbízatásuk fennállásának teljes időtartamára
megbízási jogviszonyt létesít .

(2) A TVT tagja e tevékenységéért a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjainak tiszteletdíjával
megegyező összegű díjazásban részesül .
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(3) A TVT tagja a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet tisztségvisel őjére
vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesz, amelynek őrzéséért az Országgyűlés
Hivatala felelős .

(4) A TVT tagja nem lehet
a) országgyűlési képviselő , az Európai Parlament tagja, az Országgyű lés által választott közjogi
tisztségviselő , a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök által kinevezett közjogi tisztségviselő ,
polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-
helyettes, a megyei közgyű lés alelnöke, a helyi önkormányzati képvisel őtestületének tagja,
b) párt országos vagy területi tisztségviselője, párt által alapított vagy párt részesedésével működő
gazdasági társaság vezet ő tisztségviselője vagy alkalmazottja, párt által alapított alapítvány kezel ő
szerve, szervezete tagja, illetve az ilyen alapítvány alkalmazottja ,
c) a médiaszolgáltató, a műsorforgalmazó, a műsorterjesztő , az internetes tartalomszolgáltató, a
reklámszolgáltató, a lapkiadó, a lapterjeszt ő , a Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási
Nonprofit Kft . vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, illetve a képviseletére jogosul t
személy,
d) a Nemzeti Médiahatóság Tanácsa vagy a KÖT tagja, valamint az, aki a Nemzet i
Médiahatósággal, a Közszolgálati Tanács hivatali szervezetével munkavégzésre irányul ó
jogviszonyban áll ,
e) a c) pontban meghatározott szervezetek – nyilvánosan m űködő részvénytársaság esetében 5%-ot
meghaladó mértékű – tulajdonosa .
f) olyan gazdasági társaság – nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 5%-ot meghalad ó
mértékű – tulajdonosa, amely társaság a c)-e) pontokban meghatározott szervezetekkel megbízás i
vagy vállalkozási jogviszonyban állt ,
g) a c) és f) pontban meghatározott szervezetekkel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll ó
személy,
h) az a)-e) pontokban megjelölt személyek közeli hozzátartozója .

(5) A TVT tagja politikai tevékenységet nem folytathat, illetve politikai nyilatkozatot nem tehet .

(6) A TVT tagja a (4) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget a hivatalba lépését ől
számított harminc napon belül köteles megszüntetni .

(7) A TVT munkáját önállóan működő költségvetési szervként működő titkárság segíti, amelynek
dolgozói munkavállalók . A TVT titkárságának költségvetése az állami költségvetés Országgy űlés
fejezetében önálló címet képez, a működéssel összefüggő adminisztratív pénzügyi és gazdasági
feladatokat az Országgyűlés Hivatala látja el . A TVT és a titkárság elhelyezéséről a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gondoskodik .

61 . §

(1) A TVT tagjának megbízatása megsz űnik
a) a megbízatási időtartam leteltével ,
b) halállal ,
c) lemondással ,
d) ha jogerős ítélet állapítja meg, hogy a TVT tagja bűncselekményt követett el ,
e) összeférhetetlenség kimondásával ,
f) felmentéssel .

(2) A TVT tagjának megbízatása az (1) bekezdésben meghatározottakon túl akkor is megsz űnik, ha
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben külön törvény a vagyonnyilatkozat-
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tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony törvény erejénél fogva történő megszűnésérő l
rendelkezik .

(3) A TVT tagja megbízatásának megsz űnését az (1) bekezdés a)-d) pontja és a (2) bekezdé s
esetében az Országgyű lés elnöke állapítja meg .

(4) A lemondást írásban kell közölni az Országgyű lés elnökével . A TVT tagjának megbízatása a
lemondásában megjelölt napon, de legkésőbb a lemondás közlésétő l számított hatvanadik napo n
szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges .

(5) A TVT tagjának összeférhetetlenségét bíróság nemperes eljárásban mondja ki . Ha az
összeférhetetlenség kimondását megel őzően a TVT tagja az összeférhetetlenséget megalapoz ó
jogviszonyát megszünteti, az összeférhetetlenség kimondását mell őzni kell .

(6) A TVT tagját a bíróság nemperes eljárásban hozott határozatával felmenti, ha az kilencve n
napon túlmenően nem tett eleget megbízatásából ered ő feladatainak, illetve ha a tag a 58 . § (11 )
bekezdésében meghatározott kötelezettségét megszegte .

(7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott eljárást bármely országgy űlési képviselőcsoport vezetője
az azt megalapozó körülmény tudomására jutásától számított nyolc napon belül kezdeményezheti .
Az eljárásra a F ővárosi Ítélőtábla kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik . A
kérelemre az alperes a kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles érdemi ellenkérelmét
előterjeszteni . Bizonyítási indítványt a felperes a kérelmében, az alperes az érdemi ellenkérelmébe n
terjeszthet el ő . Az eljárás során a kérelem megváltoztatásának vagy viszontkérelem benyújtásána k
nincs helye. Az eljárás során tárgyalás tartása kötelez ő , azonban a tárgyalás bármelyik fél
távollétében is megtartható. A bíróság a kérelemről harminc napon belül dönt. A bíróság
határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye .

(8) A TVT valamennyi tagját az Országgyűlés a jelenlévő országgyű lési képviselők kétharmadának
szavazatával elfogadott határozattal felmentheti, ha
a) a KÖT ezt a 68. § (4) bekezdés e) pontja szerint kezdeményezi ,
b) azt az Állami Számvevőszék – a közszolgálati médiaszolgáltató gazdálkodásával összefüggésbe n
törvénysértés megállapítása miatt – kezdeményezi .

A közszolgálati médiaszolgáltató felügyelőbizottsága

62. §

(1) A közszolgálati médiaszolgáltató felügyel őbizottsága öt tagból áll, akiket az Országgyű lés a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával, három évre választ egyidej ű , listás
szavazással .

(2) A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ, döntéseit tagjai többségének
szavazatával hozza meg; egyebekben a közszolgálati médiaszolgáltató alapító okiratába n
meghatározottak szerint működik .

(3) A felügyelőbizottság tagja olyan személy lehet, aki büntetlen el őéletű , felsőfokú végzettséggel
és legalább három év közgazdasági, társadalomtudományi, jogi vagy igazgatási gyakorlatta l
rendelkezik.

(4) A felügyelőbizottság tagjaira



44

a) a korábbi tag megbízatási időtartamának letelte el őtt legfeljebb hatvan nappal, de legkés őbb
harminc nappal ,
b) az a) ponton kívüli esetekben a megbízatás megszűnésérő l való tudomásszerzéstő l számított
harminc napon belül ,
c) a sikertelen választástól számított harminc napon belü l
az országgy űlési képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló jelöl őbizottság tesz javaslatot, azzal ,
hogy a felügyelőbizottság egyik tagjának azt a jelölési feltételeknek egyébként megfelelő személyt
kell javasolni, akit az üzemi tanács a munkavállalók sorából jelölt .

(5) A jelölőbizottság a szavazati mérték legalább kétharmadával javasolhat jelöltet . A
jelölőbizottság tagjai ennek során a szavazásuk id őpontjában az őket jelölő országgyű lés i
képviselőcsoport létszámának megfelel ő mértékű szavazattal rendelkeznek .

(6) A felügyelőbizottság tagja a megválasztásával, illetve ha megválasztására hivatali el ődje
megbízatásának megszűnését megelőzően kerül sor, hivatali elődje megbízatásának megszűnésekor
hivatalba lép .

(7) A felügyelőbizottság tagja e tevékenységéért a TVT tagja díjazásának egynegyedével
megegyező összegű havi díjazásban részesül .

(8) A felügyel őbizottság tagja a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet
tisztségviselőjére vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesz, amelynek őrzéséért az
Országgyűlés Hivatala felelő s .

(9) A felügyelőbizottság tagja nem lehet
a) országgyűlési képviselő , az Európai Parlament tagja, az Országgyűlés által választott közjogi
tisztségviselő , a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök által kinevezett közjogi tisztségviselő,
polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester -
helyettes, a megyei közgyű lés alelnöke, a helyi önkormányzati képviselő testületének tagja,
b) párt országos vagy területi tisztségviselője, párt által alapított vagy párt részesedésével működő
gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja, párt által alapított alapítvány kezelő
szerve, szervezete tagja, illetve az ilyen alapítvány alkalmazottja ,
c) a médiaszolgáltató, a műsorforgalmazó, a műsorterjesztő , az internetes tartalomszolgáltató, a
reklámszolgáltató, a lapkiadó, a lapterjesztő , a Közszolgálati Tartalomel őállítás-támogatási
Nonprofit Kft . vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, illetve a képviseletére jogosult
személy ,
d) a Nemzeti Médiahatóság Tanácsa, a Tulajdonosi Vagyonkezelő Testület vagy a KÖT tagja ,
valamint az, aki a Nemzeti Médiahatósággal, a Közszolgálati Tanács hivatali szervezetéve l
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll ,
e) a c) pontban meghatározott szervezetek – nyilvánosan m űködő részvénytársaság esetében 5%-o t
meghaladó mérték ű – tulajdonosa.
f) olyan gazdasági társaság – nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 5%-ot meghalad ó
mértékű – tulajdonosa, amely társaság a c)-e) pontokban meghatározott szervezetekkel megbízás i
vagy vállalkozási jogviszonyban állt ,
g) a c) és f) pontban meghatározott szervezetekkel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló
személy ,
h) az a)-e) pontokban megjelölt személyek közeli hozzátartozója .

(10) A felügyelőbizottság tagja politikai tevékenységet nem folytathat, illetve politikai nyilatkozato t
nem tehet.
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(11) A felügyel őbizottság tagja a (9) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget a hivatalb a
lépésétő l számított harminc napon belül köteles megszüntetni .

63. §

(1) A felügyelőbizottság tagjának megbízatása megsz űnik
a) a megbízatási idő tartam leteltével ,
b) halállal ,
c) lemondással ,
d) ha jogerős ítélet állapítja meg, hogy a felügyelőbizottság tagja bűncselekményt követett el ,
e) összeférhetetlenség kimondásával ,
f) felmentéssel .

(2) A felügyelőbizottság tagjának megbízatása az (1) bekezdésben meghatározottakon túl akkor is
megszűnik, ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben külön törvény a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony törvény erejénél fogva történ ő
megszűnéséről rendelkezik.

(3) A felügyelőbizottság tagja megbízatásának megsz űnését az (1) bekezdés a)-d) pontja és a (2 )
bekezdés esetében az Országgy űlés elnöke állapítja meg .

(4) A lemondást írásban kell közölni az Országgyű lés elnökével . A felügyelőbizottság tagjának
megbízatása a lemondásában megjelölt napon, de legkés őbb a lemondás közlésétől számított
hatvanadik napon szűnik meg . A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges .

(5) A felügyelőbizottság tagjának összeférhetetlenségét bíróság nemperes eljárásban mondja ki . Ha
az összeférhetetlenség kimondását megelőzően a felügyelőbizottság tagja az összeférhetetlenséget
megalapozó jogviszonyát megszünteti, az összeférhetetlenség kimondását mell őzni kell .

(6) A felügyelőbizottság tagját a bíróság nemperes eljárásban hozott határozatával felmenti, ha a z
kilencven napon túlmenően nem tett eleget megbízatásából ered ő feladatainak .

(7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott eljárást bármely országgyűlési képviselőcsoport vezetője
az azt megalapozó körülmény tudomására jutásától számított nyolc napon belül kezdeményezheti .
Az eljárásra a F ővárosi Ítélőtábla kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. A
kérelemre az alperes a kézhezvételét ől számított nyolc napon belül köteles érdemi ellenkérelmét
elő terjeszteni . Bizonyítási indítványt a felperes a kérelmében, az alperes az érdemi ellenkérelmébe n
terjeszthet el ő . Az eljárás során a kérelem megváltoztatásának vagy viszontkérelem benyújtásána k
nincs helye. Az eljárás során tárgyalás tartása kötelez ő , azonban a tárgyalás bármelyik fél
távollétében is megtartható. A bíróság a kérelemről harminc napon belül dönt. A bíróság
határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye .

(8) A felügyelőbizottság valamennyi tagját az Országgyűlés a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával elfogadott határozattal felmenti, ha azt az Állami Számvev őszék – a
közszolgálati médiaszolgáltató gazdálkodásával összefüggésben törvénysértés megállapítása miatt –
kezdeményezi .

A közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója

64. §
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(1) A közszolgálati médiaszolgáltató önálló cégjegyzésre jogosult vezet őjeként a közszolgálat i
médiaszolgáltatóval munkaviszonyban álló vezérigazgató m űködik, aki
a) a jogszabályok és a TVT határozatai alapján irányítja a közszolgálati médiaszolgáltat ó
folyamatos működését ,
b) képviseli a közszolgálati médiaszolgáltatót ,
c) a vezérigazgató-helyettesek kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a közszolgálat i
médiaszolgáltató munkavállalói felett ,
d) a rendes szabadság kiadása, valamint a munkáltatói igazolás kiállítása vonatkozásában
gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgató-helyettesek felett ,
e) a közszolgálati szerződés keretei között meghatározza a közszolgálati médiaszolgáltat ó
műsorrendjét ,
f) megállapítja a közszolgálati médiaszolgáltató szervezeti és m űködési szabályzatát ,
g) részt vesz a TVT ülésein .

(2) A KÖT és a TVT tagja e megbízatásának megszűnését követő két évig nem lehet a közszolgálat i
médiaszolgáltató vezérigazgatója .

(3) A vezérigazgatóra az állami vezet őkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat kel l
alkalmazni, azzal, hogy a tudományos, oktatói, m űvészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenységért ellenértéket csak akkor fogadhat el, ha ahhoz a TVT
előzetesen hozzájárult.

(4) A vezérigazgató vagy közeli hozzátartozója nem lehet
a) országgyűlési képviselő , az Európai Parlament tagja, az Országgyű lés által választott közjogi
tisztségviselő, a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök által kinevezett közjogi tisztségvisel ő ,
polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-
helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke, a helyi önkormányzati képvisel őtestületének tagja,
b) párt országos vagy területi tisztségviselője, párt által alapított vagy párt részesedésével működő
gazdasági társaság vezet ő tisztségviselője vagy alkalmazottja, párt által alapított alapítvány kezel ő
szerve, szervezete tagja, illetve az ilyen alapítvány alkalmazottja,
c) a médiaszolgáltató, a műsorforgalmazó, a műsorterjesztő , az internetes tartalomszolgáltató, a
reklámszolgáltató, a lapkiadó, a lapterjeszt ő , a Közszolgálati Tartalomel őállítás-támogatási
Nonprofit Kft . vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, illetve a képviseletére jogosul t
személy,
d) a Nemzeti Médiahatóság Tanácsa, a Tulajdonosi Vagyonkezel ő Testület vagy a KÖT tagja ,
valamint az, aki a Nemzeti Médiahatósággal, a Közszolgálati Tanács hivatali szervezetéve l
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll ,
e) a c) pontban meghatározott szervezetek – nyilvánosan m űködő részvénytársaság esetében 5%-ot
meghaladó mértékű – tulajdonosa.
f) olyan gazdasági társaság – nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 5%-ot meghalad ó
mértékű – tulajdonosa, amely társaság a c)-e) pontokban meghatározott szervezetekkel megbízás i
vagy vállalkozási jogviszonyban állt ,
g) a c) és f) pontban meghatározott szervezetekkel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll ó
személy.

(5) A vezérigazgató politikai tevékenységet nem folytathat, illetve politikai nyilatkozatot nem tehet .

(6) A vezérigazgató a (3)-(4) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget a hivatalba lépését ől
számított harminc napon belül köteles megszüntetni .

(7) A TVT az 53 . § (5) bekezdésében meghatározott beszámoló KÖT-nek való megküldés e
jóváhagyását és a számvitelrő l szóló törvény szerinti beszámoló elfogadását követ ő harminc napon
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belül határoz a vezérigazgató részére megadható felmentvény tárgyában . A felmentvény
megadásával a TVT igazolja, hogy a vezérigazgató az értékelt id őszakban munkáját a közszolgálat i
médiaszolgáltató érdekeinek elsődlegességét szem el ő tt tartva végezte . A felmentvény hatálytalann á
válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgál ó
információk valótlanok vagy hiányosak voltak .

(8) Ha a felmentvényt a TVT nem adja meg a vezérigazgató számára, a TVT tizenöt napon belü l
határoz a vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetéséről .

(9) Ha a vezérigazgató munkaviszonyának rendkívüli felmondással való megszüntetését a KÖT a
68 . § (4) bekezdés e) pontja szerint kezdeményezi, arról a TVT 15 napon belül köteles dönteni . Ha a
TVT a vezérigazgató munkaviszonyát nem szünteti meg, akkor a KÖT kezdeményezésé t
megalapozó körülményekért a TVT tagjait a 58. § (6) bekezdése szerinti felelősség felróhatóságtól
függetlenül terheli . Mentesül a felelősség alól az a tag, aki a vezérigazgató munkaviszonyának
megszüntetésére szavazott vagy a döntésben nem vett részt .

IX. Fejezet
A közszolgálati szerződés

65. §

(1) A közszolgálati médiaszolgáltatók részletes közszolgálati feladatait, valamint az ezek ellátás a
érdekében nyújtott közszolgálati támogatás mértékét a közszolgálati szerz ődés határozza meg .

(2) A közszolgálati feladatok részletes meghatározása a közszolgálati stratégián alapul .

(3) A közszolgálati szerz ődést a közszolgálati médiaszolgáltatóval a Magyar Állam nevében a KÖT
köti meg .

(4) A közszolgálati szerz ődés érvényesen kizárólag írásban köthető .

(5) A közszolgálati szerződést a naptári év február 1-jétől a következő naptári év január 31-éi g
terjedő időszakra kell megkötni .

(6) Több közszolgálati médiaszolgáltató működése esetén a velük kötött közszolgálat i
szerződésekben gondoskodni kell a közszolgálati médiaszolgáltatók érdemi és hatékon y
együttműködésérő l .

(7) A közszolgálati szerz ődés tervezetét a KÖT a TVT-vel együttműködve készíti elő olyan módon ,
hogy annak első tervezete a tárgyévet megel őző év augusztus 31-ig elkészüljön .

(8) A közszolgálati szerződést – a 54 . § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat keretei között –
a tárgyév során írásban a szerződő felek módosíthatják, amely eljárásra a közszolgálati szerződés
megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .

(9) A közszolgálati szerződésnek minimális tartalmi feltételként úgy kell rendelkeznie, hogy a
közszolgálati médiaszolgáltató legalább a 29. §-ban meghatározott kötelezettségeket teljesítse .

66. §

(1) A közszolgálati szerződésben a közszolgálati médiaszolgáltató vállalja, hogy e törvén y
rendelkezéseinek és a közszolgálati médiaszolgáltatási szabályzatban foglaltak megtartásával, a



48

szerződésben meghatározottak szerint közszolgálati médiaszolgáltatást nyújt, az állam pedig a
közszolgálati médiaszolgáltatót a szerz ődésben meghatározott közszolgálati támogatásban részesíti .

(2) A szerződésben meg kell határozn i
a) a közszolgálati médiaszolgáltató által ellátandó feladatokat ,
b) a közszolgálati médiaszolgáltatónak juttatott közszolgálati támogatás összegét ,
c) a közszolgálati feladatok ellátásának értékelését lehetővé tévő mutatókat és minőségi
jellemzőket,
d) a közszolgálati médiaszolgáltatónak nyújtott közszolgálati támogatás folyósításának ütemezését ,
e) a közszolgálati médiaszolgáltató a szerződés teljesítésének ellenőrzésével összefüggő
kötelezettségeit ,
f) a szerződésszegés súlyos jellegének ismérveit ,
g) az 53 . § (5) bekezdésében meghatározott beszámoló részletes tartalmát .

(3) A szerződés a (2) bekezdés a) pont szerinti feladatokat – a 67 . § szerinti hatásvizsgálat alapján –
műsorszámtípusok megjelölésével, továbbá az egyes műsorszámtípusokból egy naptári
negyedévben szolgáltatott műsorpercek számának, valamint az adott tartalom saját el őállítása
legalacsonyabb mértékének százalékával, a (2) bekezdés b) pont szerinti támogatást m űsorszám-
típusonkénti bontásban az egy műsorpercre eső összeggel határozza meg.

(4) A közszolgálati szerz ődés akkor tartalmazhat tartalom küls ő gyártásával vagy felhasználás i
jogának megszerzésével megvalósuló közszolgálati feladatot, ha a 67 . § szerinti hatásvizsgálat
alapján megállapítható, hogy az adott tartalom saját el őállítása aránytalanul gazdaságtalan vagy
lehetetlen lenne .

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatást az egyes m űsorszámtípusok műsorperceinek
átalánydíjaként, az állami költségvetésr ől szóló törvényben a közszolgálati szerződés keretében
nyújtott közszolgálati támogatás fedezetéül szolgáló előirányzat keretei között olyan módon kel l
meghatározni, hogy az arányban álljon az ellátandó közszolgálati feladat nettó költségével .

(6) Ha a tárgyév els ő napjáig a tárgyévre vonatkozó közszolgálati szerz ődést nem kötik meg,
a) a tárgyév február 28 . napjáig a tárgyévet megelőző előző évre kötött közszolgálati szerz ődés
szerinti kötelezettségek a szerződő feleket változatlan tartalommal terhelik, azzal, hogy a
közszolgálati médiaszolgáltató a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásként meghatározott
összegek 75%-ára jogosult ,
b) a tárgyévben a közszolgálati szerz ődés megkötéséig teljesített, a tárgyévet megel őző évre kötött
közszolgálati szerződésben meghatározott, a (2) bekezdés a) pont szerinti feladatokat a tárgyévre
kötött szerződésben meghatározott a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összegével kel l
elszámolni .

67. §

(1) A 66. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladat csak a KÖT által el őzetesen lefolytatott
hatásvizsgálat alapján határozható meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásvizsgálat célja annak megállapítása, hog y
a) az adott feladat ellátása megfelel a 44 . §-ban meghatározott céloknak ,
b) az adott feladat ellátására való társadalmi igény milyen mutatók, illetve min őségi jellemzők
alapján mérhető ,
c) a médiapiacon van-e más olyan szerepl ő , amely az adott médiaszolgáltatást hatékonyan, a 44 . §-
ban meghatározott követelményeknek megfelel ően, a lakosság számára széles körben elérhet ő
módon képes nyújtani,
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d) az adott feladat adott ellátása 65 . § (6) bekezdésének megfelel-e ,
e) az adott feladat ellátása saját előállítással lehetséges-e, illetve saját el őállítással vagy küls ő
gyártással hatékonyabb-e .

(3) A hatásvizsgálat alapjául szolgáló módszertan leírását a KÖT annak elfogadását megel őzően
ésszerű határidő kitűzésével véleményezés céljából előzetesen megküldi a közszolgálati
médiaszolgáltatónak.

(4) A hatásvizsgálat elvégzése során a KÖT ügyrendjében meghatározottak szerint társadalmi
egyeztetést kell folytatni .

(5) A (3) bekezdésben meghatározott módszertan leírása, illetve az (1) bekezdésben meghatározot t
hatásvizsgálat eredménye közérdekből nyilvános, azokat a KOT a honlapján közzéteszi .

68. §

(1) A közszolgálati szerződés teljesítését a KÖT folyamatosan ellenőrzi .

(2) A KÖT tagja és a KOT titkárságának köztisztvisel ője, illetve a KOT meghatalmazással
rendelkező , és a KÖT által közzétett nyilvántartásban szerepl ő szakértője a KÖT ügyrendjében
meghatározott módon, a közszolgálati szerz ődés teljesítésével összefüggésben az üzleti titokra és a
személyes adatok védelmére is kiterjedően a közszolgálati médiaszolgáltatónál keletkezett bármel y
adat megismerésére jogosult, a közszolgálati médiaszolgáltató bármely alkalmazottjától
felvilágosítást kérhet, illetve bármely, a közszolgálati médiaszolgáltatónál fellelhet ő iratba vagy
egyéb adathordozóba betekinthet .

(3) Ha az ellenőrzés során a KÖT azt állapítja meg, hogy a közszolgálati médiaszolgáltat ó
tevékenysége alapján a szerződés valamely rendelkezése későbbi megszegésének veszélye áll fenn ,
erre a közszolgálati médiaszolgáltató figyelmét írásban felhívja, azzal, hogy ez nem eredményezhet i
műsorszámok tartalmába való beavatkozást vagy a szerkeszt ői szabadság más módon történő
megsértését.

(4) Ha a KÖT az ellenőrzés alapján azt állapítja meg, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató a
közszolgálati szerződésben foglaltakat megszegte ,
a) megállapítja a nem, nem megfelel ően vagy csak részben teljesített közszolgálati feladatokat,
b) megállapítja, hogy a szerződésszegés az a) pont szerinti feladatokra es ő közszolgálati támogatás
milyen hányadát és mekkora összegben érinti ,
c) felszólítja a közszolgálati médiaszolgáltatót a b) pont szerinti összeg haladéktalan
visszatérítésére ,
d) a szerződés súlyos vagy ismétlődő megsértése esetén felszólítja a TVT-t a közszolgálat i
médiaszolgáltató vezérigazgatója munkaviszonyának rendkívüli felmondással történő
megszüntetésére,
e) ha a d) pontban meghatározott intézkedés nem jár eredménnyel, illetve a szerződés sorozatosan
ismétlődő , súlyos megsértése esetén kezdeményezi a TVT tagjainak felmentését .

(5) A közszolgálati médiaszolgáltató a szerződésszegés tényének megállapításával, illetve a
visszatérítendő összeg meghatározásával szemben a Fővárosi Bíróság elő tt a megállapítás, illetve a
felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a polgári perrendtartásról szóló törvén y
rendelkezéseinek alkalmazásával keresetet indíthat . A keresetlevélre az alperes a kézhezvételétől
számított nyolc napon belül köteles érdemi ellenkérelmét előterjeszteni . Bizonyítási indítványt a
felperes a keresetlevélben, az alperes az érdemi ellenkérelmében terjeszthet elő . Az eljárás során
keresetváltoztatásnak, viszontkereset indításának, beszámítási kifogás el őterjesztésének nincs helye .
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A tárgyalás bármelyik fél távollétében is megtartható . A bíróság a keresetr ő l hatvan napon belü l
dönt. A bíróság határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye .

(6) A bíróság a kereseti kérelem keretei között határozatában megállapíthatja, hogy a közszolgálat i
médiaszolgáltató a közszolgálati szerz ődésben foglaltakat megsértette-e, illetve megállapíthatja a
(4) bekezdés b) pontja szerinti összeget .

(7) A közszolgálati médiaszolgáltató a (4) bekezdés b) pontja szerinti összeget az (5) bekezdé s
szerint a keresetindításra nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve a bíróság
határozatának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a KOT által meghatározot t
előirányzat javára megfizetni .

(8) A (7) bekezdésben meghatározott határid ő elteltével a visszatérítendő összeg adók módjára
behajtható .

(9) A KÖT (4) bekezdésben meghatározott intézkedése, valamint a bíróság (6) bekezdésbe n
meghatározott határozata nyilvános, azokat a KOT honlapján azok kézbesítését követ ően
haladéktalanul közzé kell tenni .

NEGYEDIK RÉSZ
A KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÓ K

A közösségi médiaszolgáltató működésére vonatkozó egyes különös szabályok

69. §

(1) A közösségi médiaszolgáltató évi teljes műsoridejének legalább kétharmadában olyan
műsorszámokat köteles közzétenni, amelyek a közösségi médiaszolgáltatás tartalmi feltételeine k
megfelelnek, illetve napi teljes műsoridejének legalább egyharmadában olyan műsorszámokat
köteles közzétenni, amelyek az általa felvállalt közösségről vagy közösségnek szólnak .

(2) A közösségi médiaszolgáltató a médiaszolgáltatását, illetve a kiegészítő digitális szolgáltatását a
legfőbb szerve által elfogadott médiaszolgáltatási szabályzata alapján nyújtja, amely nem lehet
ellentétes a KOT által jóváhagyott közösségi médiaszolgáltatási mintaszabályzattal .

(3) A közösségi médiaszolgáltatónak a közösségi részvétel biztosítása érdekében a (2) bekezdés
szerinti médiaszolgáltatási szabályzatban meghatározott módon kapcsolatot kell fenntartania azzal a
társadalmi közösséggel, amely hagyományainak ápolását vagy értékeinek gazdagítását, illetv e
kulturális igényeinek kielégítését célozza .

(4) A közösségi médiaszolgáltató a hírműsorszámaiban és az időszerű kérdésekkel foglalkoz ó
műsorszámaiban köteles tényszerűen, elfogulatlanul és kiegyensúlyozottan tájékoztatni .

(5) A közösségi médiaszolgáltató — a IV . fejezetben meghatározott keretek között — a (2) bekezdé s
szerinti médiaszolgáltatási szabályzatban meghatározott módon tehet közzé kereskedelm i
közleményt .

70. §

Ha közösségi médiaszolgáltatást nyújtani kívánó személy kisközösségi médiaszolgáltatásra — a
Nemzeti Hírközlési Hatóság által ellenőrzötten — alkalmas frekvenciát abból a célból tervezett vag y
terveztetett, hogy azon rádiós analóg közösségi médiaszolgáltatást nyújtson, vele a Nemzeti
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Hírközlési Hatóság pályázati eljárás lefolytatása nélkül az adott frekvencián megvalósuló, rádió s
analóg közösségi médiaszolgáltatásra irányuló hatósági szerz ődést köt .

71 . §

(1) Közösségi médiaszolgáltató kizárólag közhasznú szervezetté minősített nonprofit gazdasági
társaságként, alapítványként vagy egyesületként m űködhet. A közösségi médiaszolgáltató e törvén y
rendelkezései szerint kiegészítő digitális szolgáltatást is nyújthat .

(2) A közösségi médiaszolgáltató felelős szerkesztője e tevékenységét önkéntes jogviszon y
keretében is elláthatja .

(3) A helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat a közösségi médiaszolgáltatóban a z
államháztartásról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint tulajdonosi részesedésse l
rendelkezhet .

(4) Közösségi és nem közösségi médiaszolgáltatást ugyanazon médiaszolgáltató nem nyújthat ,
illetve nem nyújthat közösségi médiaszolgáltatást a nem közösségi médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltatóval irányítási viszonyban álló személy .

A közösségi médiaszolgáltató működésének nyilvánossága

72. §

(1) A közösségi médiaszolgáltató közhasznúsági jelentése a külön törvényben meghatározottakon
túl tartalmazza a társadalmi közösség hagyományainak ápolásában vagy értékeinek gazdagításában,
illetve kulturális igényeinek kielégítésében elért eredményeket, valamint a közösségi részvétel
megnyilvánulásának bemutatását .

(2) A közösségi médiaszolgáltató a közhasznúsági jelentését a Nemzeti Médiahatóságnak i s
megküldi, amelyet a Nemzeti Médiahatóság a honlapján közzétesz .

(3) A közösségi médiaszolgáltató a szerz ődéseiről külön nyilvántartást vezet, amelyben
naprakészen fel kell tüntetni a szerződő fél azonosításához szükséges adatokat, valamint a szerződő
felek által teljesítendő szolgáltatást és ellenszolgáltatást .

(4) A (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartás tartalma közérdekb ől nyilvános, a közösségi
médiaszolgáltató — az egyazon naptári évben ugyanazon szerződő féllel kötött szerződések
egybeszámításával — a szolgáltatások megrendelésére az általános közbeszerzési eljárásba n
irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatár két százalékát meghaladó érték ű szerződéseivel
összefüggő , a (3) bekezdésben meghatározott adatokat a honlapján a szerz ődés megkötését
követően 30 napon belül közzéteszi .

A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanács a

73. §

(1) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa huszonegy tagból álló, polgári jogi jogalanyiságga l
nem rendelkező testület, amely
a) megalkotja a közösségi médiaszolgáltatási mintaszabályzatot, azt jóváhagyásra a KÖT el é
terjeszti,
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b) véleményezi a közösségi médiaszolgáltatók számára a közszolgálati tartalomel őállítás-támogatás i
célelőirányzat terhére nyújtandó támogatások pályázati kiírásainak tervezeteit, azzal, hogy a
pályázati kiírás közzétételének nem akadálya, ha a tervezet kézhezvételét ől számított harmin c
napon belül a Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa nem ad véleményt ,
c) a közösségi médiaszolgáltatás nyújtásával összefüggő javaslatokat fogalmazhat meg .

(2) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa tagjai megbízatásukat díjazás nélkül látják el .

(3) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa saját tagjai közül elnököt és alelnököt választ . Az
elnököt akadályoztatása esetén az alelnök jogkörben helyettesíti, illetve az alelnök gyakorolja a z
elnök hatásköreit, ha az elnöki tisztség nincsen betöltve .

(4) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsának elnöke összehívja és vezeti a Tanács üléseit ,
továbbá ellátja a Tanács döntéseinek el őkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolato s
feladatokat .

(5) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa döntéseit összes tagja többségének szavazatával hozza .
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt .

(6) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa működésének részletes szabályait ügyrendjében mag a
állapítja meg.

(7) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a KÖT
hivatali szervezete látja el .

74 . §

(1) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsának tagjai közü l
a) hét tagot a kisközösségi közösségi médiaszolgáltatók ,
b) kilenc tagot a kisközösséginek nem min ősülő helyi közösségi médiaszolgáltatók ,
c) öt tagot az a)-b) pont hatálya alá nem tartozó közösségi médiaszolgáltatók
egy-egy képviselőjébő l álló küldöttgyűlés választja meg hat évre .

(2) Az (1) bekezdés szerinti választást a KÖT – legkés őbb a megbízatási id őtartam letelte elő tti
kilencvenedik napra, illetve az (5) bekezdés e) pontja szerinti esetben legkés őbb a megbízatás
megszűnését követő hatvanadik napra – a küldöttgy űlés helyének és időpontjának a KÖT honlapján
történő közzétételével tűzi ki. A közzétételre legkés őbb a választás időpontját megelőző
harmincadik napig kell sort keríteni . A Nemzeti Médiahatóság az érintett médiaszolgáltatókat
elektronikus úton értesíti a küldöttgyűlés helyéről és időpontjáról .

(3) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsának tagjává büntetlen el őéletű, a választási eljárásról
szóló törvény hatálya alá tartozó valamely választáson választójoggal rendelkez ő olyan személ y
kérhető fel, aki a közösségi médiaszolgáltatással összefüggő kérdésekben kiemelkedő
tapasztalatokkal rendelkezik .

(4) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsának tagja a megbízatási id őtartam leteltét követő napon
lép hivatalba.

(5) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa tagjának megbízatása megsz űnik, ha
a) a megbízatásáról lemond ,
b) a megbízatási idő tartam letelik,
c) megbízatása alól felmentik, vagy
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d) meghal ,
e) a Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa hivatalban levő tagjainak száma tizenegy alá csökken .

(6) A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa felmenti azon tagját ,
a) aki neki fel nem róható okból száznyolcvan napnál hosszabb ideig nem képes eleget tenni a
testületi tagságból eredő feladatainak ,
b) aki neki felróható okból kilencven napnál hosszabb ideig nem tesz eleget a testületi tagságbó l
eredő feladatainak,
c) akinek bűnösségét bíróság szándékos b űncselekmény elkövetésében joger ősen megállapította .

(7) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges .

ÖTÖDIK RESZ
A MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK FELÜGYELT E

X. Fejezet
A Nemzeti Médiahatóság jogállása, szervezete és feladata i

A Nemzeti Médiahatóság jogállása

75. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság (a továbbiakban : Nemzeti Médiahatóság) önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervként működő autonóm államigazgatási szerv, amelynek els ődleges
feladata a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának védelme, a véleménye k
sokszínűsége megjelenítésének elősegítése, ennek érdekében a médiapiaci verseny és a
médiarendszer működésével összefüggő tartalmi követelmények és egyéb szabályo k
érvényesülésének biztosítása .

(2) A Nemzeti Médiahatóság hivatali szervezete a Nemzeti Médiahatóság Tanácsa tagjaina k
titkárságaira, valamint osztályokból álló főosztályokra tagozódik . A Nemzeti Médiahatóság hivatal i
szervezetét a szervezeti és m űködési szabályzat határozza meg, amely rendelkezhet úgy, hogy töb b
főosztály tevékenységét főosztályvezetői megbízással rendelkez ő , de főosztályt nem vezető személy
hangolja össze .

(3) A Nemzeti Médiahatóság Tanácsa és annak tagjai függetlenek, tevékenységük ellátása sorá n
nem utasíthatóak .

76. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság a médiapiac helyzetérő l és saját tevékenységérő l szóló beszámolóját a
tárgyévet követő március 31-ig megküldi az Országgyű lésnek .

(2) A beszámolóról az Országgyű lés médiaügyekben feladatkörrel rendelkez ő bizottsága harminc
napon belül állást foglal, azzal, hogy a bizottság tagjai legalább egyharmadának indítványára a
bizottság – az indítványt tev ők kifogásainak tételes megjelölésével – a beszámolót egy ízbe n
átdolgozásra visszaküldi a Nemzeti Médiahatóságnak . A Nemzeti Médiahatóság az átdolgozot t
beszámolót harminc napon belül megküldi az Országgy űlésnek, amelyről a bizottság harminc napon
belül állást foglal .
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(3) A beszámoló elfogadásáról az Országgyű lés a (2) bekezdésben meghatározott állásfoglalás t
követő negyvenöt napon belül dönt . E határidő számítása során az ülésszakok közötti idő tartamot
figyelmen kívül kell hagyni .

(4) A beszámoló elfogadásához a jelenlév ő országgyű lési képviselők több mint felének szavazat a
szükséges .

A Nemzeti Médiahatóság Tanácsa

77. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság testületi vezetés ű szerv, amelynek vezető testülete a Nemzeti
Médiahatóság Tanácsa (a továbbiakban : Tanács) .

(2) A Tanács saját tagjai közül a tagok háromnegyedének szavazatával három évre elnököt és
alelnököt választ. A Tanács elnökét vagy alelnökét a Tanács a megbízatási idejük lejárta előtt —
tanácsbeli tagságukat nem érintve — a tagok háromnegyedének szavazatával visszahívhatja .

(3) A Tanács elnöke
a) összehívja és vezeti a Tanács üléseit,
b) képviseli a Nemzeti Médiahatóságot ,
c) gondoskodik a Tanács döntéseinek végrehajtásáról .
d) a Tanács határozata alapján a Nemzeti Médiahatóság költségvetése tekintetében ellátja mindazo n
feladatokat, amelyeket az államháztartásról szóló törvény a fejezet felügyeletét ellátó szer v
vezetőjének hatáskörébe utal ,
e) gyakorolja a köztisztvisel ők jogállásáról szóló törvényben a hivatali szervezet vezetője számára
meghatározott hatásköröket, vezetői megbízás adásához és visszavonásához azonban a Tanác s
előzetes hozzájárulása szükséges .

(4) A Tanács elnökét akadályoztatása esetén az alelnök teljes jogkörben helyettesíti, illetve az ú j
elnök megválasztásáig az alelnök gyakorolja az elnök hatáskörét, ha az elnöki tisztség nincsen
betöltve .

(5) A Tanács a döntéseit — ha e törvény eltérően nem rendelkezik — tagjai több mint feléne k
szavazatával hozza meg ; egyebekben a Nemzeti Médiahatóság szervezeti és m űködési szabályzata
alapján működik, amelyet maga határoz meg . A szervezeti és működési szabályzat tervezetét ,
valamint módosításának tervezetét azok elfogadását megel őzően be kell mutatni az Országgyűlés
médiaügyekben feladatkörrel rendelkező bizottságának .

(6) A Tanács a tagjai háromnegyedének szavazatával dönt a szervezeti és működési szabályzat
elfogadásáról, valamint az e törvényben ilyen szavazattöbbséghez kötött kérdésekben .

(7) A Nemzeti Médiahatóság szervezeti és m űködési szabályzatában szabályozni kell a bejelentése k
intézésének rendjét .

(8) A Nemzeti Médiahatóság szervezeti és m űködési szabályzata a Nemzeti Médiahatósá g
hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozási jogot a Tanács tagjára vagy a Nemzeti
Médiahatóság állományába tartozó, vezet ő i megbízatással rendelkez ő személyre ruházhatja, aki a
kiadmányozás során a Nemzeti Médiahatóság nevében jár el .

78. §
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(1) A Tanács hat tagját az Országgy űlés – a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával – hat évre választja egyidej ű , listás szavazással .

(2) A Tanács tagja olyan személy lehet, aki az országgy űlési képviselők választásán választójoggal
rendelkezik, büntetlen előéletű , valamint fels őfokú végzettséggel és legalább három év, a
médiaszolgáltatással vagy az elektronikus hírközléssel összefüggő közgazdasági ,
társadalomtudományi, jogi vagy igazgatási gyakorlattal rendelkezik .

(3) A Tanács tagjaira
a) a korábbi tag megbízatási időtartamának letelte előtt legfeljebb hatvan nappal, de legkés őbb
harminc nappal ,
b) az a) ponton kívüli esetekben a megbízatás megszűnésérő l való tudomásszerzéstő l számított
harminc napon belül ,
c) a sikertelen választástól számított harminc napon belül
az országgyű lési képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló jelölőbizottság egyhangú szavazással
tesz javaslatot .

(4) Ha a jelölőbizottság a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tud jelöltet javasolni ,
a jelölőbizottság a szavazati mérték legalább kétharmadával javasolhat jelöltet . A jelölőbizottság
tagjai ennek során a szavazásuk időpontjában az őket jelölő országgyűlési képviselőcsoport
létszámának megfelelő mértékű szavazattal rendelkeznek .

(5) A Tanács tagja a megválasztásával, illetve ha megválasztására hivatali el ődje megbízatásának
megszűnését megelőzően kerül sor, hivatali elődje megbízatásának megszűnésekor hivatalba lép .

79. §

(1) A Tanács tagja szakállamtitkári illetményre és juttatásokra jogosult .

(2) A Tanács tagjának társadalombiztosítási jogállására a közszolgálati jogviszonyban állókr a
vonatkozó szabályok az irányadók. A Tanács tagja megbízatásának időtartama közszolgálati
jogviszonyban töltött id őnek, illető leg nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít .

(3) A Tanács tagját minden naptári évben negyven munkanap szabadság illeti meg .

(4)A Tanács tagja az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint köteles vagyonnyilatkozato t
tenni, első ízben a megválasztását követő harminc napon belül. A vagyonnyilatkozat kezelésére ,
nyilvántartására, ellenőrzésére az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatának kezelésére ,
nyilvántartására, ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .

(5) A Tanács tagjára az állami vezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat kel l
alkalmazni, azzal, hogy országgyűlési képviselő nem lehet, illetve közszolgálat i
médiaszolgáltatótól, más médiaszolgáltatótól, kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtótól ,
műsorforgalmazótól, műsorterjesztő től, internetes tartalomszolgáltatótól, reklámszolgáltatótól ,
lapkiadótól, lapterjeszt ő től a tudományos, oktatói, m űvészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenységért díjazásban sem közvetlenül, sem közvetetten nem
részesülhet .

(6) A Tanács tagja nem lehet
a) országgyűlési képviselő , az Európai Parlament tagja, az Országgyűlés által választott közjogi
tisztségviselő, a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök által kinevezett közjogi tisztségvisel ő ,
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polgármester, főpolgármester, a megyei közgy űlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-
helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke, a helyi önkormányzati képvisel ő testületének tagja ,
b) párt országos vagy területi tisztségviselője, párt által alapított vagy párt részesedésével működő
gazdasági társaság vezet ő tisztségviselője vagy alkalmazottja, párt által alapított alapítvány kezelő
szerve, szervezete tagja, illetve az ilyen alapítvány alkalmazottja,
c) a médiaszolgáltató, a műsorterjesztő , az internetes tartalomszolgáltató, a reklámszolgáltató, a
lapkiadó, a lapterjesztő , a Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft . vezető
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, illetve a képviseletére jogosult személy ,
d) a Tulajdonosi Vagyonkezelő Testület vagy a KÖT tagja, valamint az, aki a Közszolgálati Tanác s
hivatali szervezetével munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll ,
e) a c) pontban meghatározott szervezetek – nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 5%-ot
meghaladó mértékű – tulajdonosa.
f) olyan gazdasági társaság – nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 5%-ot meghalad ó
mértékű – tulajdonosa, amely társaság a c)-e) pontokban meghatározott szervezetekkel megbízás i
vagy vállalkozási jogviszonyban állt ,
g) a c) és f) pontban meghatározott szervezetekkel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll ó
személy,
h) az a)-e) pontokban megjelölt személyek közeli hozzátartozója .

(7) A Tanács tagja politikai tevékenységet nem folytathat, illetve politikai nyilatkozatot nem tehet .

(8) A Tanács tagja az (5)-(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget a hivatalba lépését ő l
számított harminc napon belül köteles megszüntetni .

80. §

(1) A Tanács tagjának megbízatása megszűnik
a) a megbízatási idő tartam leteltével ,
b) halállal ,
c) lemondással ,
d) ha jogerős ítélet állapítja meg, hogy bűncselekményt követett el ,
e) összeférhetetlenség kimondásával ,
f) felmentéssel .

(2) A Tanács tagja megbízatásának megszűnése után egy éven át
a) nem létesíthet munka-, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt olyan gazdasági társasággal ,
b) nem létesíthet rendszeres gazdasági kapcsolatot gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként
vagy tulajdonosaként olyan gazdasági társasággal ,
c) nem létesíthet számára vagyoni előnyt biztosító jogviszonyt olyan gazdasági társasággal, illetv e
d) nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban ,
amelynek jogát vagy jogos érdekét a Tanács tagjaként hozott döntése érintette .

81 . §

(1) A Tanács tagja megbízatásának megszűnését a 80. § (1) bekezdés a)-d) pontja esetében az
Országgyűlés elnöke állapítja meg .

(2) A lemondást írásban kell közölni az Országgy ű lés elnökével . A Tanács tagjának megbízatása a
lemondásában megjelölt napon, de legkés őbb a lemondás közlésétől számított hatvanadik napo n
szűnik meg . A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges .
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(3) A Tanács tagjának összeférhetetlenségét bíróság nemperes eljárásban mondja ki . Ha az
összeférhetetlenség kimondását megel őzően a Tanács tagja az összeférhetetlenséget megalapoz ó
jogviszonyát megszünteti, az összeférhetetlenség kimondását mell őzni kell .

(4) A Tanács tagját a bíróság nemperes eljárásban hozott határozatával felmenti, h a
a) az kilencven napon túlmen ően nem tett eleget megbízatásából eredő feladatainak,
b) tevékenysége során szándékos törvénysértést követett el, vag y
c) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a teljesítést elmulasztja, vag y
vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt valótlanul közöl .

(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott eljárást bármely országgy ű lési képviselőcsoport vezetőj e
az azt megalapozó körülmény tudomására jutásától számított nyolc napon belül kezdeményezheti .
Az eljárásra a F ővárosi Ítélőtábla kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik . A
kérelemre az alperes a kézhezvételétő l számított nyolc napon belül köteles érdemi ellenkérelmét
elő terjeszteni . Bizonyítási indítványt a felperes a kérelmében, az alperes az érdemi ellenkérelmébe n
terjeszthet el ő . Az eljárás során a kérelem megváltoztatásának, vagy viszontkérelem benyújtásának
nincs helye. Az eljárás során tárgyalás tartása kötelez ő , azonban a tárgyalás bármelyik fél
távollétében is megtartható. A bíróság a kérelemről harminc napon belül dönt. A bíróság
határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye .

A Nemzeti Médiahatóság Tanácsa m űködésének nyilvánossága

82. §

(1) A Tanács üléseiről az ülés helyét és id őpontját, az ülésen résztvevők nevét, a tárgyalt írásbeli
anyagok címét és az előterjesztő megjelölését, a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti
ismertetését, a hozzászólók nevét, hozzászólásuk lényegét, szavazás esetén annak tárgyát é s
számszerű arányát, valamint a testületi döntés lényegét tartalmazó összefoglaló készül . A Tanács
tagjának kérésére nyilatkozatát, illetve egyet nem értését szó szerint kell rögzíteni .

(2) Az összefoglalót az ülés napjától számított öt munkanapon belül a Nemzeti Médiahatósá g
honlapján közzé kell tenni . Az összefoglalónak a hatósági határozat meghozatalával összefüggő
részeit a határozat meghozatalát, ennek hiányában az ügyintézési határid ő elteltét követő egy
munkanapon belül kell közzétenni .

(3) A Tanács elnöke gondoskodik arról, hogy a Nemzeti Médiahatóság honlapján a jogszabályba n
meghatározott adatok közzétételre kerüljenek .

A Nemzeti Médiahatóság feladata i

83. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság
a) vezeti a médiaszolgáltatások és kiegészítő digitális szolgáltatások nyilvántartását, ellen őrzi a
nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát, és ellátja a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat ,
b) külön törvényben meghatározottak szerint működteti a Nemzeti Audiovizuális Archívumot,
c) folyamatosan ellenőrzi, hogy az e törvény hatálya alá tartozó médiaszolgáltató vagy kiegészít ő
digitális szolgáltatást nyújtó megtartotta-e a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabályokat ,
médiaszolgáltatásra vonatkozó szabályba ütköz ő magatartás észlelése esetén hivatalból eljárás t
indít, amelynek eredményeként e törvény rendelkezései szerint jogkövetkezményeket alkalmaz,
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d) az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a médiaszolgáltatót meghatározó
véleménybefolyásoló képességű, illetve jelentős piaci erővel rendelkező médiaszolgáltatóvá
nyilvánítja,
e) folyamatosan ellen őrzi, hogy az e törvény hatálya alá tartozó médiaszolgáltató megtartotta-e – a
megtévesztő reklámra vonatkozó szabályokat és a fogyasztókkal szembeni tisztességtele n
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeket ide nem értve –
a kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket, és azok megsértésének
észlelése esetén hivatalból eljárást indít, amelynek eredményeként e törvény rendelkezései szerint
jogkövetkezményeket alkalmaz ,
f) eljárást kezdeményez a tudomására jutott, más hatóság hatáskörébe tartozó, médiaszolgáltatássa l
vagy kiegészítő digitális szolgáltatással kapcsolatos jogértések miatt ,
g) gondoskodik arról, hogy a saját maga, illetve a feladatkörrel rendelkező központi államigazgatás i
vagy közhatalmat gyakorló más szervek számára rendelkezésre álljanak a médiaszolgáltató k
közönségarányára és hallgatottságára vonatkozó, a Nemzeti Médiahatóság által meghatározot t
módszertan szerint felvett és auditált adatok ,
h) véleményezi a feladatkörével összefüggő jogszabályok, illetve más kormányzati elő terjesztések
tervezeteit, feladatkörében jogalkotásra tehet javaslatot ,
i) véleményezi a feladatkörével összefüggő nemzetközi szerződések kötelező hatályának
elismerésére vonatkozó el ő terjesztéseket, közreműködik e nemzetközi szerz ődések alapján készül ő
nemzeti jelentések elkészítésében, továbbá figyelemmel kíséri, értékeli e szerződések magyar
joghatóság alá tartozó érvényesülését ,
j) közreműködik a feladatkörével összefügg ő ügyekben az Európai Unió kormányzati részvételle l
működő intézményeiben képviselt magyar álláspont kialakításában ,
k) a Kormány kijelölése alapján elláthatja a Magyar Köztársaság képviseletét az audiovizuáli s
médiával kapcsolatos nemzetközi szervezetekben ,
1) kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és más tagállami szabályozó hatóságokkal ,
m) ellátja a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a 97/36/EK ,
valamint a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 89/552/EGK tanács i
irányelv 10–21 . cikkét átültető tagállami jogszabályokba ütköz ő , Európai Közösségen belül i
jogsértések tekintetében ,
n) ellátja a nemzeti hírügynökségrő l szóló törvényben meghatározott feladatokat ,
o) ellátja az e törvényben meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A Nemzeti Médiahatóság ellátja az Európai Parlament, a Tanács vagy az Európai Bizottság által
kibocsátott, az Európai Unió tagállamainak címzett azon határozatokkal kapcsolatos feladatokat ,
amelyek végrehajtása a tagállami Nemzeti Médiahatóság feladatkörébe tartozik .

(3) A Nemzeti Médiahatóság tevékenységének ellátása során más jogszabályban erre feljogosított
szervezet, illetve személy közreműködését is igénybe veheti .

(4) A Nemzeti Médiahatóság az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörének gyakorlás a
során a közszolgálati médíaszolgáltatót a közszolgálati szerz ődés alapján terhel ő kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzésére csak annyiban jogosult, amennyiben a kötelezettség a közszolgálat i
médiaszolgáltatót e törvény rendelkezései szerint a közszolgálati szerz ődés nélkül is terhelné.

84. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság a 83 . § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott módszertant ,
valamint a médiaszolgáltatások napi átlagos közönségarányát és hallgatottságát a honlapján
közzéteszi .
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(2) A televíziós médiaszolgáltatások közönségarányának mérésére csak olyan módszerta n
határozható meg, amely a médiaszolgáltatás tényleges nézésének rögzítését írja el ő .

(3) A módszertan tervezetét a Nemzeti Médiahatóság annak kiadását megel őzően legalább harmin c
napra a honlapján közzéteszi .

(4) Ha a médiaszolgáltató a (3) bekezdés szerint közzétett tervezetre észrevételt tesz, a Nemzeti
Médiahatóság arról egyeztetést köteles folytatni az észrevételez ővel .

(5) A Nemzeti Médiahatóság az elfogadott és elutasított észrevételeket, valamint az elutasítá s
részletes indokait a honlapján közzéteszi .

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott adatok közzétételét követő tizenöt napon túl, de harminc
napon belül, a módszertan kiadását megel őzően, a Nemzeti Médiahatóság a közlemény kiadásáról
nyilvános meghallgatást tart .

(7) A (3)-(6) bekezdésben meghatározott eljárást a módszertan módosítására is alkalmazni kell .

85. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság határozata alapján a részvénytársasági formában működő
médiaszolgáltatónál vagy kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtónál tulajdonosi megfeleltetésre
kerülhet sor .

(2) Amennyiben a részvénytársasági formában működő médiaszolgáltatónál vagy kiegészít ő
digitális szolgáltatást nyújtónál részvényesi meghatalmazott kerül a részvénykönyvbe bejegyzésre, a
Nemzeti Médiahatóság feladatai ellátásához szükséges mértékben a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeleténél kezdeményezheti a részvényesi meghatalmazott által képviselt követlen és közvetet t
részvénytulajdonosok azonosításához szükséges adatok megismerését .

86. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság jelentős piaci erővel rendelkező médiaszolgáltatóvá nyilvánítja a
médiaszolgáltatót, ha a határozathozatalt megel őző második hónap utolsó napjától számított egy év
átlagában a médiaszolgáltató, illetve a vele irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltatók álta l
nyújtott
a) televíziós médiaszolgáltatások közönségaránya együttesen a 30%-ot meghaladja, vag y
b) rádiós médiaszolgáltatások hallgatottsága együttesen a 30%-ot meghaladja .

(2) A Nemzeti Médiahatóság a véleménypluralizmus biztosítása érdekében a jelent ős piaci erővel
rendelkező médiaszolgáltatót – ha a médiaszolgáltató, illetve a vele irányítási viszonyban álló má s
médiaszolgáltató több médiaszolgáltatást is nyújt – olyan magatartás tanúsítására kötelezi ,
amelynek eredményeként a médiaszolgáltató szabad döntése szerint a médiaszolgáltató, illetve a
vele irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltató álta l
a) a kötelezettség teljesítését követ ően nyújtott televíziós médiaszolgáltatások közönségaránya a
határozathozatalt megelőző második hónap utolsó napjától számított egy év átlagában nem haladj a
meg a 30%-ot, és a kötelezettség teljesítését követően nyújtott rádiós médiaszolgáltatások
hallgatottsága a határozathozatalt megel őző második hónap utolsó napjától számított egy év
átlagában nem haladja meg a 15%-ot, vagy
b) a kötelezettség teljesítését követően nyújtott rádiós médiaszolgáltatások hallgatottsága a
határozathozatalt megelőző második hónap utolsó napjától számított egy év átlagában nem haladj a
meg a 30%-ot, és a kötelezettség teljesítését követően nyújtott televíziós médiaszolgáltatások
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közönségaránya a határozathozatalt megelőző második hónap utolsó napjától számított egy é v
átlagában nem haladja meg a 15%-ot .

(3) A Nemzeti Médiahatóság a (2) bekezdésben meghatározott esetben határozathozatal helyett eg y
évre szóló hatósági szerződést köthet azzal a médiaszolgáltatóval, aki vállalja, hogy a hatósági
szerződésben meghatározott magatartás tanúsításával segíti el ő a vélemények sokszínűségének
megjelenését, feltéve, hogy
a) a médiaszolgáltató, illetve a vele irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltató által nyújtot t
televíziós médiaszolgáltatások közönségaránya a hatósági szerződés megkötését megel őző második
hónap utolsó napjától számított egy év átlagában nem haladja meg a 35%-ot, és a médiaszolgáltató ,
illetve a vele irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltató által nyújtott rádió s
médiaszolgáltatások hallgatottsága a hatósági szerz ődés megkötését megelőző második hónap
utolsó napjától számított egy év átlagában nem haladja meg a 15%-ot, vag y
b) a médiaszolgáltató, illetve a vele irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltató által nyújtot t
rádiós médiaszolgáltatások hallgatottsága a hatósági szerződés megkötését megelőző második
hónap utolsó napjától számított egy év átlagában nem haladja meg a 35%-ot, és a médiaszolgáltató ,
illetve a vele irányítási viszonyban álló más médiaszolgáltató által nyújtott televízió s
médiaszolgáltatások közönségaránya a hatósági szerz ődés megkötését megelőző második hónap
utolsó napjától számított egy év átlagában nem haladja meg a 15%-ot .

(4) A (2) bekezdés alapján kirótt kötelezettséget a médiaszolgáltató száznyolcvan napon belü l
köteles teljesíteni .

(5) A Nemzeti Médiahatóságnak a (2) bekezdésben meghatározott döntése csak akkor
végrehajtható, ha annak bírósági felülvizsgálatát az arra jogosultsággal rendelkez ők az e törvényben
meghatározott határidőn belül nem kezdeményezték, vagy a bíróság a Nemzeti Médiahatósá g
határozatát helybenhagyta,

(6) A Nemzeti Médiahatóság
a) hivatalból eljárva legalább kétévente, vagy ha a médiapiaci körülmények tartósan és jelent ősen
megváltoztak
b) az érintett médiaszolgáltató kérelmére ,
megvizsgálja, hogy a jelentős piaci erővel rendelkezőként nyilvánított médiaszolgáltató megfelel- e
az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(7) Ha a Nemzeti Médiahatóság a (6) bekezdésben meghatározott eljárása során azt állapítja meg ,
hogy a médiaszolgáltató a határozathozatalt megelőző második hónap utolsó napjától számított eg y
év átlagában nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, megállapítja, hogy a z
adott médiaszolgáltató nem minősül jelentős piaci erővel rendelkez ő médiaszolgáltatónak .

(8) A Nemzeti Médiahatóság (1)-(2) és (7) bekezdésében meghatározott döntéseivel szembe n
bármely médiaszolgáltató bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet .

A Nemzeti Médiahatóság együttm űködése más szervekkel

87. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság a más szervekkel való együttműködés során köteles biztosítani, hogy
eljárása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
jogszabályokkal összhangban legyen, illetve az üzleti titokhoz fűződő érdekek ne sérüljenek .

(2) A Nemzeti Médiahatóság más szerv számára annak feladatai ellátása érdekében átadhatja
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a) az általa kezelt, személyes adatnak nem minősülő vagy közérdekbő l nyilvános adatokat ,
b) az általa kezelt, közérdekb ő l nyilvános adatnak nem min ősülő személyes adatokat, feltéve, hogy
az adatot fogadó szerv a személyes adat kezelésére külön törvény alapján jogosult .

(3) A Nemzeti Médiahatóság és más szervek együttm űködésének részleteit megállapodásban kell
rögzíteni, amelyet az együttműködő szervek évente felülvizsgálnak . A megállapodást és az
együttműködés eredményeként létrehozott módszertanokat a Nemzeti Médiahatóság a honlapjá n
közzéteszi .

88. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság és a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a média- és a
sajtópiaci versenyt érintő kérdésekben a gazdasági verseny védelmének következetes érvényr e
juttatása, illetve az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében szorosan együttműködik, így
különösen a média- és a sajtópiaci verseny helyzetét elemző átfogó vizsgálatokkal, elemzésekkel ,
jelentésekkel kapcsolatos eljárásokban.

(2) A Nemzeti Médiahatóság megkeresésére a GVH – a vállalkozások összefonódásának
ellenőrzésével összefüggő eljárására vonatkozó szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárá s
eredményeként – nyilatkozik arról, hogy egy személy akár közvetlenül, akár közvetetten irányít- e
másik személyt .

89. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság a KOT-tel a médiarendszer m űködésével összefüggő ügyekben
szorosan együttm űködik .

(2) A Nemzeti Médiahatóság a KÖT kérésére, a KÖT feladatkörének magas színvonalú ellátás a
érdekében annak rendelkezésére bocsátja a kezelésében lev ő bármely adatot, illetve a
megállapodásukban rögzített feltételek szerint a KÖT részére adatot állít el ő .

90. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság és az NHH az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében
szorosan együttműködik .

(2) A Nemzeti Médiahatóság és az NHH minden év március 31-ig közös jelentésben tájékoztatja a z
Országgyűlés feladatkörrel rendelkez ő bizottságát a két szerv közötti együttműködés
eredményeiről, valamint a két hatóság közötti konvergencia előrehaladásáról .

(3) A Nemzeti Médiahatóság a médiaszolgáltatásokról és a kiegészít ő digitális szolgáltatásokról
vezetett nyilvántartás másolatát átadja az NHH-nak .

91 . §

A Nemzeti Médiahatóság mint a Nemzeti Audiovizuális Archívum működtetője együttműködik a
Magyar Nemzeti Filmarchívummal a filmalkotások és más m űsorszámok digitalizálásában, a
digitális példányok tárolásában és nyilvánossághoz közvetítésében, valamint azok oktatási é s
kutatási célú felhasználásának támogatásában .

92. §
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(1) A Nemzeti Médiahatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság a médiaszolgáltatásokban megjelen ő
kereskedelmi közleménnyel összefügg ő, valamint egyéb, a fogyasztókat érintő ügyekben
együttműködik.

(2) A Nemzeti Médiahatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság a médiaszolgáltatásokban megjelen ő
kereskedelmi közleménnyel, valamint egyéb, a fogyasztókat érint ő kérdésekkel kapcsolatos
jogalkalmazási gyakorlatát folyamatosan egyezteti .

93. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság az audiovizuális politika végrehajtása és a médiaszolgáltatáso k
hatékony szabályozása érdekében együttműködik az Európai Bizottsággal .

(2) A Nemzeti Médiahatóság képviseli a Magyar Köztársaságot a 97/36/EK és a 2007/65/EK
irányelvekkel módosított 89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23a . cikke szerint
létrehozott kapcsolattartó bizottságban.

(3) A Nemzeti Médiahatóság értesíti és tájékoztatja az Európai Bizottságot, valamint az érintett má s
tagállam Nemzeti Médiahatóságát az adott tagállamban letelepedett olyan médiaszolgáltatóva l
kapcsolatos eljárásokról, amelynek valamely televíziós médiaszolgáltatása teljes egészében vag y
legnagyobbrészt Magyar Köztársaság területére irányul .

(4) A Nemzeti Médiahatóság az érintett másik tagállam Nemzeti Médiahatósága rendelkezésér e
bocsátja azokat az adatokat, amelyek a Magyar Köztársaságban letelepedett olyan
médiaszolgáltatóval kapcsolatos eljáráshoz szükségesek, amelynek valamely televízió s
médiaszolgáltatása teljes egészében vagy legnagyobbrészt e másik tagállam területére irányul .

94. §

A Nemzeti Médiahatóság együttműködik a közös jogkezel ő szervezetekkel .

Nyilvános meghallgatás

95. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság legalább félévente nyilvános meghallgatást tart a médiaszolgáltatásr a
vonatkozó szabályok alkalmazásával kapcsolatos megfelelő jogalkalmazói gyakorlat kialakítása,
illetve a jogalkalmazói gyakorlattal kapcsolatos szakmai álláspontok és vélemények megismerés e
céljából .

(2) A Nemzeti Médiahatóság a nyilvános meghallgatásról, annak id őpontjáról, helyéről és tárgyáról
szóló adatokat legalább harminc nappal megel őzően a honlapján közzéteszi .

(3) Álláspontot, javaslatot és egyéb észrevételeket legkés őbb a nyilvános meghallgatáson lehe t
szóban vagy írásban előterjeszteni . A Nemzeti Médiahatóság a nyilvános meghallgatás id őpontját
megelőző ötödik napig részére eljuttatott elektronikus dokumentumokat a honlapján a Nemzeti
Médiahatóság legkésőbb a nyilvános meghallgatás időpontját megelőző harmadik napon közzéteszi .

(4) A nyilvános meghallgatásról a Nemzeti Médiahatóság a meghallgatás id őpontját követő harminc
napon belül a honlapján összefoglalót tesz közzé, amely — az üzleti titokként kezelt adato k
kivételével — tartalmazza az előterjesztett, illetve elhangzott észrevételeket és javaslatokat .
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A Nemzeti Médiahatóság gazdálkodása

96. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, amelyne k
költségvetése az Országgyű lés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez .

(2) A Nemzeti Médiahatóság bevételét képezik a Nemzeti Médiahatósági eljárásért fizetett díjak ,
valamint a felügyeleti díj .

(3) A Nemzeti Médiahatóság a bevételeit a hatékony, magas szakmai színvonalú m űködésére
használja fel .

97. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság tevékenységével összefüggésben felmerült költségek biztosítás a
érdekében
a) a Nemzeti Médiahatóság nyilvántartásában szereplő médiaszolgáltatás vagy kiegészítő digitális
szolgáltatás ,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság területén terjesztett, legalább a
műsoridejének felében magyar nyelven vagy magyar nyelven is elérhető médiaszolgáltatás ,
c) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság területén terjesztett kiegészít ő digitális
szolgáltatás
után felügyeleti díjat kell fizetni .

(2) A felügyeleti díjat az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a médiaszolgáltatást nyújt ó
médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó, az (1) bekezdés b)-c) pontj a
szerinti esetben a médiaszolgáltatást vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást terjeszt ő műsorterjesztő
köteles megfizetni . A műsorterjesztő az általa megfizetett felügyeleti díjat a médiaszolgáltatóva l
vagy kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtóval szemben, a közöttük fennálló szerz ődés alapján
fizetendő díjba beszámíthatja .

(3) A felügyeleti díj alapj a
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatónak vagy a
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtónak az adott médiaszolgáltatásból vagy kiegészít ő digitáli s
szolgáltatásból származó, a tárgyévet megel őző évben elszámolt nettó árbevétele ,
b) az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben a műsorterjesztő által a médiaszolgáltatást nyújt ó
médiaszolgáltató vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó számára vagy a
médiaszolgáltatásra, illetve a kiegészít ő digitális szolgáltatásra tekintettel más személy számára az
adott szolgáltatás terjesztéséért vagy arra tekintettel más jogcímen a tárgyévet megel őző évben
teljesített, általános forgalmi adó nélkül számított összeg ,
c) közszolgálati médiaszolgáltató esetében a közszolgálati szerződés alapján a tárgyévet megel őző
évben részére juttatott közszolgálati támogatás 15%-a .

(4) A felügyeleti díj mértéke a felügyeleti díj alapjának 1,5%-a .

(5) A felügyeleti díjat negyedévente, négy egyenl ő részben, a naptári negyedév els ő hónapjának
tizenkettedik napjáig kell a Nemzeti Médiahatóság részére megfizetni .

(6) Ha a felügyeleti díj alapját – a tárgyévet megel őző évben elszámolt nettó árbevétel vagy a
tárgyévet megelőző évben történt teljesítésre tekintettel számított összeg hiányában – a (3) bekezdé s
rendelkezései alapján nem lehet megállapítani, a kötelezett a felügyeleti díjat a tárgyévben várható
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nettó árbevétel, illetve a tárgyévi teljesítésre tekintettel várható, általános forgalmi adó nélkü l
számított összeg alapján, a tárgyév utolsó napjáig egy összegben fizeti meg, azzal, hogy a ténylege s
nettó árbevétel vagy a tényleges, általános forgalmi adó nélkül számított összeg alapján számítot t
felügyeleti díj és a megfizetett felügyeleti díj különbözetét a felügyeleti díj következ ő
esedékességekor fizetendő összegbe be kell számítani .

(7) A közösségi médiaszolgáltató mentesül a felügyeleti díj megfizetése alól .

(8) A felügyeleti díj fizetésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg ,
amely csak a Nemzeti Médiahatóság javaslatával azonos tartalommal adható ki .

(9) A Nemzeti Médiahatóságnak az ügyfél kezdeményezésére induló eljárásaiért igazgatás i
szolgáltatási díjat kell fizetni . A díj mértékét az adópolitikáért felelős miniszter olyan rendeletben
határozza meg, amely csak a Nemzeti Médiahatóság javaslatával azonos tartalommal adható ki .

XI. Fejezet
A Nemzeti Médiahatóság hatósági eljárására vonatkozó szabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályainak alkalmazás a

98. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság hatósági , így különösen a 83 . § (1) bekezdés a), c)-f) pontokban és a
112 . §-ban meghatározott hatáskörében az e törvényben foglalt eltérésekkel a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint jár el .

(2) Ha a Nemzeti Médiahatóság olyan, a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabályba ütköz ő
magatartást észlel, amellyel kapcsolatban hatáskörrel rendelkezik, köteles hivatalból eljárni .

(3) A Nemzeti Médiahatóság az eljárása során a 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányel v
19. cikkének (1) bekezdésére tekintettel jár el .

(4) A 2006/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtása keretében a kölcsönös jogsegély során a Nemzeti
Médiahatóság a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módosított – 2007/76/EK bizottsági
határozatnak megfelelően jár el .

(5) A Nemzeti Médiahatóság a határozatát és az eljárást lezáró végzését, valamint az azokkal
szembeni bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság által hozott határozatokat – a közérdekb ő l
nyilvános adatok kivételével az eljárásban ügyfélként részt nem vett természetes személye k
azonosítására alkalmas adatok, valamint a 109 . § (2) bekezdésében meghatározottak szerint üzlet i
titokként kezelt adatok felismerhetetlenné tételével – a honlapján közzéteszi . A nyilvánosságra
hozatalnak nem akadálya, ha a határozat bírósági felülvizsgálatát kérték, azonban annak tényét a
honlapon közzé kell tenni .

(6) A Nemzeti Médiahatóság hatósági eljárása tekintetében az ügyészség a rá irányadó törvény i
rendelkezések szerint törvényességi felügyeletet gyakorol .

A Nemzeti Médiahatóság eljárásának joghatósági korláta i

99. §
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(1) A Nemzeti Médiahatóság a másik tagállamban letelepedett, az 1 . § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott médiaszolgáltatással összefüggő ügyekben a (2)-(7) bekezdésben meghatározottak
szerint járhat el, illetve az ott megjelölt jogkövetkezményeket alkalmazhatja .

(2) Ha a Nemzeti Médiahatóság a 83 . § (1) bekezdés c) pontja szerint indult eljárásában azt állapítj a
meg, hogy a médiaszolgáltató kifejezetten és súlyosan megsértette a faji, nemi, vallási vag y
nemzeti, illetve nemzetiségi hovatartozáson alapuló gyűlöletkeltés tilalmát vagy a 23 . §-ban
meghatározott kötelezettségeit, e határozatát, valamint az arról való tájékoztatást, hogy újab b
jogsértés esetén milyen jogkövetkezményeket tervez alkalmazni, a médiaszolgáltatónak megküldi .

(3) Ha a Nemzeti Médiahatóság a 83 . § (1) bekezdés c) pontja szerint indult eljárásában azt állapítj a
meg, hogy a médiaszolgáltató tizenkét hónapon belül második alkalommal sértette meg kifejezette n
és súlyosan a faji, nemi, vallási vagy nemzetei, illetve nemzetiségi hovatartozáson alapuló
gyűlöletkeltés tilalmát vagy a 23 . §-ban meghatározott kötelezettségeit, a Nemzeti Médiahatóság a
határozatát a médiaszolgáltató mellett megküldi az Európai Bizottságnak, valamint azon tagálla m
Nemzeti Médiahatóságának is, amelynek joghatósága van a médiaszolgáltató felett, valamin t
egyeztetést kezdeményez az Európai Bizottsággal és a tagállam Nemzeti Médiahatóságával . Ha a
határozat (3) bekezdésben meghatározott, az Európai Bizottságnak, valamint a tagállami Nemzet i
Médiahatóságnak történő megküldésétől számított tizenöt napon belül a Nemzeti Médiahatóság
által megállapított jogsértés továbbra is fennáll, a Nemzeti Médiahatóság a médiaszolgáltatá s
terjesztését megtilthatja .

(4) Ha az Európai Bizottság megállapítja, hogy a (3) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmény
alkalmazása nem felel meg az Európai Unió jogának, a Nemzeti Médiahatóság a határozatá t
haladéktalanul visszavonja.

(5) Ha a Nemzeti Médiahatóság a 83 . § (1) bekezdés c) pontja szerint indult eljárásában azt állapítj a
meg, hogy a médiaszolgáltató – a (2) bekezdése szerinti eset kivételével – a 15 . § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kötelezettségét megsértette, az eljárás két hónapra történ ő
felfüggesztése mellett a jogsértés megállapításáról értesíti azon tagállam Nemzeti Médiahatóságát ,
amelynek joghatósága van a médiaszolgáltató felett .

(6) Ha az (5) bekezdésben meghatározott eljárás során az eljárásnak a felfüggesztést követ ő
folytatása során a Nemzeti Médiahatóság azt állapítja meg, hogy az eljárás eredményei nem
kielégítőek, értesíti a másik tagállam Nemzeti Médiahatóságát, valamint az Európai Bizottságot
arról, hogy a médiaszolgáltatóval szemben milyen jogkövetkezményt kíván alkalmazni, feltéve ,
hogy a médiaszolgáltató azért telepedett le a joghatósággal rendelkez ő tagállamban, hogy kijátssz a
a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabályokat .

(7) Ha az Európai Bizottság úgy határoz, hogy a (6) bekezdésben meghatározott értesítésbe n
szereplő jogkövetkezmények alkalmazása az Európai Unió jogával összeegyeztethet ő és az azt
megalapozó megállapítások kellően megalapozottak, a Nemzeti Médiahatóság a médiaszolgáltatá s
terjesztését megtilthatja.

100. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság a másik tagállamban letelepedett, az 1 . § (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott kiegészítő digitális szolgáltatással összefüggő ügyekben a (2)-(6) bekezdésben
meghatározottak szerint járhat el, illetve az ott megjelölt jogkövetkezményeket alkalmazhatja .

(2) Ha a Nemzeti Médiahatóság a 83 . § (1) bekezdés c) pontja szerint indult eljárásában azt állapítj a
meg, hogy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó a 15 . § (1)-(2) bekezdésében vagy 23 . §-ban



66

meghatározott kötelezettségét megsértette, e határozatát a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó
mellett megküldi azon tagállamnak is, amelynek joghatósága van a kiegészít ő digitális szolgáltatás t
nyújtó felett.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott tagállam a jogsértés megszüntetése érdekében nem vag y
nem megfelelően intézkedik, a Nemzeti Médiahatóság — amennyiben sürg ős szükség nem indokolj a
az azonnali intézkedését — közölheti a tagállammal és az Európai Bizottsággal, hogy a digitáli s
kiegészítő szolgáltatás terjesztését meg fogja tiltani .

(4) A Nemzeti Médiahatóság a digitális kiegészítő szolgáltatás terjesztését megtilthatja, ha
a) az Európai Bizottság a (3) bekezdés szerinti közlésre adott válaszában arra a következtetésre jut ,
hogy a digitális kiegészít ő szolgáltatás terjesztésének megtiltása összeegyeztethet ő az Európai Unió
jogával ,
b) a (2) bekezdésben meghatározott tagállam a jogsértés megszüntetése érdekében nem vagy ne m
megfelelően intézkedett, és a Nemzeti Médiahatóság azonnali intézkedését sürg ős szükség
indokolja .

(5) A Nemzeti Médiahatóság a (4) bekezdés b) pontja szerinti intézkedéséről az azonnal i
intézkedését indokoló sürg ős szükség okainak közlésével együtt haladéktalanul értesíti az Európai
Bizottságot és a (2) bekezdésben meghatározott tagállamot .

(6) Ha az Európai Bizottság megállapítja, hogy a (4) bekezdés b) pontjában meghatározot t
jogkövetkezmény alkalmazása nem felel meg az Európai Unió jogának, a Nemzeti Médiahatóság a
határozatát haladéktalanul visszavonja.

101. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság a harmadik államban letelepedett, az 1 . § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott médiaszolgáltatással, valamint az 1 . § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
kiegészítő digitális szolgáltatással összefüggő ügyekben a (2) bekezdésben meghatározottak szerin t
járhat el .

(2) Ha a Nemzeti Médiahatóság a 83 . § (1) bekezdés c) pontja szerint indult eljárásában azt állapítj a
meg, hogy a médiaszolgáltató vagy a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtó az őt kötelező , a
médiaszolgáltatásra vonatkozó szabályt megsértette, a Nemzeti Médiahatóság a médiaszolgáltatá s
vagy a kiegészítő digitális szolgáltatás terjesztését megtilthatja .

Az eljárás megindításával összefüggő egyes kérdések

102. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság eljárásában — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseirő l
eltérően ügyfél az, akivel szemben hivatalból indult meg az eljárás, illetve a kérelmez ő , továbbá az,
akire a kérelem vonatkozik.

(2) A nyilvántartások vezetéséhez, egyedi engedélyek kiadásához kapcsolódó eljárásokban ügyfé l
az, akit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
ügyfélként meghatároz .

103. §
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A Nemzeti Médiahatóság az eljárás megindítása előtt az érintett médiaszolgáltatóval vagy
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtóval egyeztetést folytathat .

104. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság — amennyiben e törvény eltérő szabályokat nem állapít meg — a
kérelem beérkezésétő l, illetve a hivatalbóli eljárás megindításától számított 45 napon belül köteles
határozatot hozni .

(2) A határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható, err ő l az
eredeti határidő lejárta elő tt az ügyfelet értesíteni kell .

(3) A meghatározó véleménybefolyásoló képességű és jelentős piaci erővel rendelkez ő
médiaszolgáltatóvá nyilvánításra, illetve annak felülvizsgálatára irányuló eljárás határideje — a z
adatszolgáltatási eljárás, valamint a nyilvános meghallgatás id ő tartamát ide nem értve — 120 nap .

(4) A bíróság — a Nemzeti Médiahatóság határozatával szembeni bírósági felülvizsgálatr a
vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával — kötelezheti a Nemzeti Médiahatóságot az eljárá s
lefolytatására. Az eljárást az a személy kezdeményezheti, aki egyébként az adott ügyben a Nemzet i
Médiahatóság határozatával szemben bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhetne .

105. §

(1) A médiaszolgáltatásra vonatkozó szabályba ütköző magatartás észlelése, valamint meghatározó
véleménybefolyásoló képesség ű médiaszolgáltatóvá nyilvánításra vagy annak felülvizsgálatára oko t
adó jelentős körülmény esetén az eljárást megalapozó magatartás tanúsítását követ ő tizenöt napon
belül bárki a Nemzeti Médiahatósághoz címzett bejelentéssel élhet (a továbbiakban : bejelentő) .

(2) A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő adatait, az (1) bekezdésben foglalt feltétele k
fennállását valószínűsítő körülményeket, illetve azt a tevékenységet vagy magatartást, amelyne k
alapján a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály megsértése valószín űsíthető .

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határid őn belül tett bejelentés nem tartalmazza a (2 )
bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeket, erről a tényről a bejelentőt a Nemzeti
Médiahatóság tizenöt napon belül tájékoztatja, azzal, hogy ha a bejelent ő e tájékoztatás
kézhezvételétől számított 15 napon belül a (2) bekezdésben meghatározott tartalmi
követelményeknek megfelel ő bejelentést tesz, úgy kell tekinteni, hogy a bejelentést az (1 )
bekezdésben meghatározott határidőn belül tették meg.

(4) A Nemzeti Médiahatóság a bejelentés ismeretében, a 98 . § (2) bekezdésére tekintettel ,
mérlegelése szerint hivatalból eljárást indíthat, amelyr ől, illetve amelynek elmaradásáról a
közérdekű bejelentésre vonatkozó külön törvényi rendelkezés szabályai szerint tájékoztatja a
bejelentőt .

(5) A bejelentő t nem illetik meg az ügyfél jogai, és nem terhelik annak kötelezettségei .

(6) A bejelentő kérheti, hogy ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy az eljárás bejelenté s
alapján hivatalból indult . Ebben az esetben a bejelentésbe való betekintést a Nemzeti Médiahatósá g
kizárja .

(7) Az eljárást lezáró érdemi döntést a Nemzeti Médiahatóság a bejelent őnek megküldi .
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106 . §

(1) A Nemzeti Médiahatóság az eljárást köteles hivatalból megindítani, amennyibe n
a) a GVH elnöke ,
b) a fogyasztóvédelmi hatóság vezetője,
c) az NHH Tanácsának elnöke ,
d) az országgyűlési biztos,
e) az Európai Bizottság, vagy
f) más tagállam médiahatósága
hatáskörével összefüggésben médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésér ől, illetve
meghatározó véleménybefolyásoló képességű médiaszolgáltatóvá nyilvánításnak vagy anna k
felülvizsgálatának szükségességéről szerez tudomást, és az eljárást a Nemzeti Médiahatóságnál
kezdeményezi .

(2) Az eljárást lezáró érdemi döntést a Nemzeti Médiahatóság az eljárás megindítását az (1 )
bekezdés szerint kezdeményezőnek tájékoztatásul megküldi .

Kizárás

107. §

(1) Az ügy elintézésében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szól ó
törvényben meghatározottakon túl az sem vehet részt ,
a) aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az ügyféllel vagy a bejelent ővel munkaviszonyban ,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve annak vezető tisztségviselője, felügyelő
bizottsági tagja, illetve alapítvány kezel ő szervének vagy szervezetének tagja ,
b) aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az ügyfélben, illetve bejelentőben tulajdoni részesedéssel
rendelkezik vagy vele tagsági viszonyban áll ,
c) aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az ügyféllel vagy a bejelent ővel rendszeres üzleti
kapcsolatban álló magánszeméllyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli szervezette l
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy tagsági viszonyban áll ,
illetve annak vezető tisztségviselője, vagy abban tulajdoni részesedéssel rendelkezik ,
d) aki, vagy akinek közeli hozzátartozója olyan magánszeméllyel, jogi személlyel vagy jog i
személyiség nélküli szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba n
vagy tagsági viszonyban áll, illetve annak vezető tisztségviselője, vagy abban tulajdoni
részesedéssel rendelkezik, amely az ügyfél vagy a bejelent ő felügyelő vagy alárendelt szervezete,
illetve amely az ügyfél vagy a bejelentő részére valamely támogatást, illetve kizárólago s
jogosítványt biztosított .

(2) Az érintett személy a Tanács elnökének, ha a Tanács elnöke az érintett személy, akkor a
helyettesítésére kijelölt személynek haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási o k
áll fenn; ennek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felel ősséggel
tartozik . Ha az érintett személy a kizárási okot maga jelentette be, a bejelentés elintézéséig a z
ügyben nem járhat el .

(3) A kizárási okot az ügyfél az eljárás bármely szakaszában bejelentheti, azonban a Nemzet i
Médiahatóság eljárásának megindítását követ ően a kizárási okot csak akkor érvényesítheti, ha
egyidejűleg valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényr ől az eljárás megindítását
követően szerzett tudomást. Ha az ügyfél nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányul ó
bejelentést, vagy ugyanabban az eljárásban ugyanazon személy ellen ismételten alaptalan
bejelentést tesz, őt a kizárást megtagadó döntésben bírsággal lehet sújtani . Ha a kizárási okot az
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ügyfél jelentette be, a kizárást megtagadó döntés ellen az érdemi határozat elleni jogorvoslat
keretében élhet kifogással .

(4) A kizárásról a Tanács elnöke, illetve a Tanács elnökének érintettsége esetében a Tanács az elnö k
részvétele nélkül dönt .

(5) Ha az ügy érdemi elintézéséből a Tanács valamely tagját kizárták, az ügyben a Tanács a
döntését a ki nem zárt tagok többségének szavazatával hozza meg . A Tanács valamennyi tagjának
kizárása esetén az ügyben az NHH Tanácsa dönt .

Titoktartás

108. §

A Tanács tagja, továbbá a Nemzeti Médiahatósággal közszolgálati jogviszonyban vag y
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, illetve állt személy — a más szervezet számára
jogszabályban el ő írt adatszolgáltatást kivéve — e jogviszony fennállása alatt, és azok megsz űnését
követően nem teheti jogosulatlanul közzé, nem hasznosíthatja, illetve nem hozhatja harmadik fé l
tudomására a Nemzeti Médiahatóság tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott személye s
adatot, üzleti titkot, valamint más olyan adatot, tényt vagy körülményt (a továbbiakban együtt :
adat), amelyet a Nemzeti Médiahatóság nem köteles törvény el őírásai szerint a nyilvánosság
számára hozzáférhetővé tenni .

109. §

(1) A Tanács tagja, valamint az ügy elintézésében részt vevő , a hatósággal közszolgálati
jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy a Nemzet i
Médiahatóság feladatkörével összefüggő ügyekben a tényállás tisztázása céljából, az üg y
megítéléséhez szükséges mértékben korlátozás nélkül jogosult az üzleti titok megismerésére .

(2) Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvev ője kérelmére a Nemzeti Médiahatóság — a közérdekbő l
nyilvános, illetve a nem üzleti titokként kezelt adatok kivételével — az iratokba való betekintés ,
valamint azokról történő másolat vagy feljegyzés készítésének korlátozását az üzleti titok
védelmére hivatkozással elrendeli . Ebben az esetben az ügyfél, illetve az eljárás egyéb résztvev ője
köteles olyan iratváltozatot készíteni, amely nem tartalmaz üzleti titkot .

(3) Nem kezelhető üzleti titokként olyan adat vagy annak bármilyen szempont szerinti feldolgozása ,
amelynek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére az ügyfél vagy az adatot kezel ő más
személy köteles .

(4) Amennyiben az ügyfél jogérvényesítése érdekében indokolt, a Nemzeti Médiahatóság felszólítj a
az üzleti titokkal rendelkező ügyfelet az üzleti titokként való kezelés azonnali hatállyal történő
megszüntetésére . Amennyiben az üzleti titokkal rendelkező ügyfél ennek nem tesz eleget, és ezzel
az ügy érdemi elbírálását akadályozza, a Nemzeti Médiahatóság végzésben az eljárás folytatásáho z
szükséges mértékben kötelezi az adatnak a másik fél számára történ ő rendelkezésre bocsátására .

(5) A Nemzeti Médiahatóság (4) bekezdésben foglalt döntése ellen az üzleti titokkal rendelkez ő
ügyfél Fővárosi Bírósághoz halasztó hatályú jogorvoslattal fordulhat az üzleti titokként kezelé s
fenntartása érdekében. A bíróság az ügyben — szükség esetén a felek meghallgatása után — 15 napo n
belül nemperes eljárásban határoz. A Fővárosi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek vagy
felülvizsgálatnak helye nincs .
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(6) Amennyiben az adatot más hatóság, az Európai Bizottság vagy a másik tagállam Nemzet i
Médiahatósága igényli, és a megkeresésre adandó válaszban foglaltakat részben vagy egészben
üzleti titokként kell kezelni, az üzleti titok kezelésére a (2)-(5) bekezdésben foglaltakat kel l
alkalmazni .

A tényállás tisztázása

110. §

(1) A Nemzeti Médiahatóság törvényben meghatározott feladatai ellátásához, a tényállás tisztázás a
céljából – a Nemzeti Médiahatóság kérésére – bármely személy vagy szervezet köteles a
kezelésében lev ő adatokat, illetve a birtokában lev ő iratok másolatát olvasható és másolhat ó
formában a Nemzeti Médiahatóság rendelkezésére bocsátani, továbbá adatokat a Nemzet i
Médiahatóság által meghatározott, összehasonlításra alkalmas formátumban szolgáltatni, valamin t
felvilágosítást adni .

(2) A Nemzeti Médiahatóság jogosult megismerni és kezelni az ügyfél és az ügyféllel kapcsolatb a
hozható személyek személyes adatait, ideértve az üzleti titkot is . Ha a bizonyítási eszköz az eljárá s
tárgyával össze nem függő személyes adatot is tartalmaz, és az adatok elkülönítése a bizonyítás i
eszköz bizonyító erejének sérelme nélkül nem lehetséges, a bizonyítási eszközzel érintett minde n
személyes adat kezelésére jogosult a Nemzeti Médiahatóság, azonban az eljárás tárgyát képez ő
jogsértéssel össze nem függő személyes adatok megvizsgálására csak addig a mértékig jogosult ,
ameddig meggyőződik arról, hogy az adat nem függ össze az eljárás tárgyát képező jogsértéssel .

(3) A jogsértés bizonyítására felhasználható irat, adat, dokumentum vagy bármilyen más informáci ó
rendelkezésre bocsátása nem tagadható meg, azonban az ügyfél, illetve a nyilatkozó személ y
törvénysértést beismerő nyilatkozatot nem köteles tenni .

(4) Az ügyfél és megbízott ügyvédje valamint az újságíró és az informátora közötti kommunikáci ó
során, illetve ilyen kommunikációs célból való felhasználás érdekében keletkezett adat vagy az azt
rögzítő irat a Nemzeti Médiahatóság eljárásában bizonyítékként nem használható fel, illetve nem
vizsgálható meg, szemle során a birtokos az ilyen irat felmutatására nem kötelezhet ő .

(5) Ha az érintett az e § szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, a Nemzeti Médiahatóság a jogsérté s
súlyosságával arányos, százezer forinttól ötvenmillió forintig terjed ő összegű bírságot szabhat ki
azzal, hogy a bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható .

Adatszolgáltatás

111 . §

(1) A Nemzeti Médiahatóság határozatával a feladatai ellátásához, továbbá az Európai Bizottság,
illetve az Európai Bizottság valamely szerve felkérésének teljesítéséhez szükséges eljárások,
felmérések, elemzések és értékelések készítése céljából bármely, a gazdasági tevékenységet folytat ó
személy vagy szervezet számára az adott cél eléréséhez szükséges mértékben adatszolgáltatás i
kötelezettséget írhat elő .

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az érintett személy harminc napon belül köteles eleget
tenni .

(3) Az adatszolgáltatás üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg . Az adatszolgáltatásra
kötelezett az üzleti titokként kezelt adatokat köteles megfelelően megjelölni .
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(4) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a kért adatokat az el ő írt határidőre nem, hiányosan
vagy a valóságnak nem megfelel ően bocsátja a Nemzeti Médiahatóság rendelkezésére, a Nemzet i
Médiahatóság a jogsértés súlyosságával arányos, százezer forinttól ötvenmillió forintig terjed ő
összegű bírságot szabhat ki azzal, hogy a bírság többszörös jogsértés esetén ismételten i s
kiszabható .

(5) Az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának megfelel őségéért, időszerűségéért, hitelességéért ,
pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért .

Jogkövetkezménye k

112. §

(1) Ha a Nemzeti Médiahatóság az eljárása során médiaszolgáltatásra vonatkozó szabál y
megsértését állapítja meg, határozatában
a) megtiltja a jogsért ő magatartás tanúsítását ,
b) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését ,
c) a médiaszolgáltatóra vagy digitális szolgáltatást nyújtóra, valamint a kereskedelmi közlemény
közzétételéért e törvény rendelkezései szerint felelősséggel tartozó más személyre bírságot szab ki ,
d) médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály ismétlődő megsértése esetén a médiaszolgáltató vagy
digitális szolgáltatást nyújtó
da) vezető tisztségviselőjére bírságot szab ki ,
db) vezető állású munkavállalójára bírságot szab ki, ha megállapítható, hogy a vezető állású
munkavállaló tevékenységével vagy mulasztásával felróhatóan mindkét jogsértéshez hozzájárult ,
e) a médiaszolgáltatót vagy a digitális szolgáltatást nyújtót kötelezi az eljárás költségeine k
megtérítésére,
f) a médiaszolgáltatót vagy a digitális szolgáltatást nyújtót a Nemzeti Médiahatóság álta l
meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalára kötelezheti ,
g) a médiaszolgáltató vagy a digitális szolgáltatást nyújtó költségén a médiaszolgáltatásr a
vonatkozó szabály megsértését megállapító határozatát nyilvánosságra hozhatja .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények párhuzamosan is alkalmazhatóak .

(3) A Nemzeti Médiahatóság a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály súlyos és sorozatosan
ismétlődő megsértése esetén, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezménye k
egyike sem vezetett eredményre, és a megsértést megállapító határozatok közül legalább négy olya n
van, amely ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nem nyújtottak be, vagy a bíróság a Nemzeti
Médiahatóság határozatát jogerősen helybenhagyta,
a) ha a súlyos és sorozatosan ismétl ődő jogsértés a 15. § (2) bekezdésében meghatározot t
kötelezettség vagy a 18-22 . §-ban meghatározott kötelezettségek megsértésével valósul meg, és
ugyanazon műsorszám adásait érintette, megtilthatja a műsorszám további adásainak
nyilvánossághoz közvetítését ,
b) törölheti a nyilvántartásából a nem hatósági szerződés alapján nyújtott médiaszolgáltatást vagy a
kiegészítő digitális szolgáltatást,
c) felhívhatja az NHH-t a médiaszolgáltatásra vonatkozó hatósági szerződés azonnali hatállyal
történő felmondására.

(4) Ha a médiaszolgáltató a 86. §-ban meghatározott kötelezettségét az ott megjelölt határid őt
követően a Nemzeti Médiahatóság harmincnapos határid ő t tartalmazó külön felhívása ellenére nem
teljesíti, a Nemzeti Médiahatóság
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a) törli a nyilvántartásából a médiaszolgáltató által nem hatósági szerz ődés alapján nyújtot t
médiaszolgáltatásokat és kiegészítő digitális szolgáltatásokat ,
b) felhívja az NHH-t a médiaszolgáltató által hatósági szerz ődés alapján nyújtot t
médiaszolgáltatásra vonatkozó hatósági szerz ődés azonnali hatállyal történ ő felmondására.

(5) A Nemzeti Médiahatóság határozathozatal helyett hatósági szerz ődést köthet azzal az ügyféllel ,
aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással, illetve magatartását a hatósági szerződésben
meghatározott módon hozza összhangba a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabályokkal . A hatósági
szerződés tartalmára a határozatra vonatkozó követelményeket alkalmazni kell .

(6) Nincs helye hatósági szerződés megkötésének
a) a (4) bekezdésben meghatározott esetben, valamint
b) a Nemzeti Médiahatósággal korábban hatósági szerz ődést kötő ügyféllel szemben a szerz ődésben
megállapított teljesítési határidőn belül elkövetett olyan jogsértés miatt, amelynek megszüntetés e
érdekében a hatósági szerződés megkötésére sor került .

(7) A Nemzeti Médiahatóság az 1 . § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott médiaszolgáltatássa l
és az 1 . § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kiegészítő digitális szolgáltatássa l
összefüggésben a 99-101 . § rendelkezései szerint az ott megjelölt jogkövetkezményeke t
alkalmazhatja .

(8) A 99. § (3)-(4) és (7) bekezdésében, a 100 . § (4) és (6) bekezdésében, a 101 . § (2)
bekezdésében, valamint jelen § (3)-(4) bekezdésben meghatározott esetekben a Nemzet i
Médiahatóság a végrehajtható határozatáról, a végrehajtás felfüggesztésér ől, a végrehajtható
határozattal szemben benyújtott keresetr ő l, illetve . a bíróság jogerős határozatáról a határozat vagy a
kereset egy másolati példányának megküldésével az NHH-t haladéktalanul értesíti .

(9) Ha a Nemzeti Médiahatóság a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály megsértését közszolgálat i
médiaszolgáltató tevékenységével összefüggésben állapítja meg, err ől a határozat másolatának
megküldésével értesíti a KÖT-öt .

(10) A (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott határozat csak akkor végrehajtható, ha a
határozat ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nem nyújtottak be, vagy a bíróság a Nemzet i
Médiahatóság határozatát jogerősen helybenhagyta .

113. §

(1) A bírság meghatározása során tekintettel kell lenni a jogsértés súlyára, a jogsért ő állapot
időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel érintett felhasználó k
számára, a jogsértéssel elért vagyoni el őnyre, valamint a médiaszolgáltató, a digitális szolgáltatás t
nyújtó, valamint a kereskedelmi közlemény közzétételéért e törvény rendelkezései szerin t
felelősséggel tartozó más személy esetében az éves árbevétel nagyságára .

(2) A bírság összegének alkalmasnak kell lennie a jogsértést elkövető vagy más személy tovább i
jogsértéstő l való visszatartására .

(3) A médiaszolgáltatóra, a kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtóra, valamint a kereskedelm i
közlemény közzétételéért e törvény rendelkezései szerint felel ősséggel tartozó más személyre
kiszabott bírság összege százezer forinttól, országos médiaszolgáltató esetében ötszázezer forinttól ,
illetve meghatározó véleménybefolyásoló képességű médiaszolgáltató esetében ötmillió forinttól
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a) a médiaszolgáltató vagy a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó esetében az általa fizetendő
felügyeleti díj alapjának öt százalékáig, a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály ismétl ődő
megsértése esetén tíz százalékáig,
b) az a) ponttól eltérően a közszolgálati médiaszolgáltató esetében az el őző évi mérlegfőösszegének
öt százalékáig, a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály ismétlődő megsértése esetén tíz
százalékáig ,
c) a kereskedelmi közlemény közzétételéért e törvény rendelkezései szerint felel ősséggel tartoz ó
más személy esetében a fogyasztóvédelemr ől szóló törvényben meghatározott bírságmértékek
szerint rá irányadó legmagasabb összegi g
terjedhet .

(4) A (3) bekezdés alkalmazása során kiszabott bírság összege legfeljebb százmillió forint lehet ,
kivéve, ha annak kiszabására a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály súlyos és sorozatosan
ismétlődő megsértése miatt a Nemzeti Médiahatóság Tanácsa tagjai háromnegyedének szavazatáva l
kerül sor .

(5) A médiaszolgáltatóra a kizárólagos közvetítési jogokkal kapcsolatos jogsértésse l
összefüggésben kiszabott bírság összege a (3) bekezdéstől eltérően a jogsértés révén elért árbevétel
– ideértve a reklámbevételt, illetve az előfizetési díjakat is – kétszerese, de legalább tízmillió forint .

(6) A médiaszolgáltató vagy digitális szolgáltatást nyújtó vezető tisztségviselőjére, illetve vezető
állású munkavállalójára kiszabott bírság összege ötvenezer forinttól egymillió forintig terjedhet .

(7) A bírságot az állami adóhatóság által a kincstárnál külön erre a célra megnyitott számla javár a
kell megfizetni .

(8) Ha a bírságot az annak megfizetésére kötelezett az azt megállapító határozat joger őre
emelkedésétő l számított harminc napon belül nem fizeti meg, azt adók módjára kell behajtani .

(9) A Nemzeti Médiahatóság által kiszabott bírságok a közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási
célelő irányzatot illetik meg .

A határozat bírósági felülvizsgálata

114 . §

(1) A Nemzeti Médiahatóság döntése ellen nincs helye fellebbezésnek .

(2) Az ügy érdemében hozott határozat, illetve 113 . §-ban meghatározott, az eljárást megszüntető ,
az eljárást felfüggesztő , a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az eljárási bírságot kiszabó ,
valamint a költség összegének megállapítása és a költségviselés tárgyában hozott végzés
felülvizsgálatát a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint ,
a határozat közlésétő l számított tizenöt napon belül a F ővárosi Bíróságtól kérhet i
a) az, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti ,
b) az, akit a döntéssel érintett tevékenységgel összefüggésben sérelem ért, vagy ennek közvetle n
veszélye áll fenn ,
c) a fogyasztókat érintő ügyek vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló törvényben
meghatározott, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet ,
d) az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében – a 97/36/EK és a 2007/65/E K
irányelvekkel módosított – 89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3a–3c ., 3e–3i . ,
valamint 10–20 . cikkét átültető rendelkezések megsértése miatt azok a másik tagállam joga alapjá n
létrejött feljogosított egységek, amelyek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4 .
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cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéke n
szerepelnek,
e) az elsődleges tevékenységként dohánytermék gyártását vagy forgalmazását végz ő vállalkozásra
vonatkozó kereskedelmi közleménnyel kapcsolatos és szponzorálási tilalmak megsértése miatt a
nemdohányzók védelmét ellátó társadalmi szervezetek .

(3) A határozat bírósági felülvizsgálata során bizonyítási indítvány a keresetlevélben, illetve a
Nemzeti Médiahatóság arra vonatkozó nyilatkozatában terjeszthet ő elő . Az eljárás során
keresetváltoztatásnak nincs helye . A tárgyalás bármelyik fél távollétében is megtartható .

(4) A közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata során bizonyítási indítvány a kérelemben, illetv e
a Nemzeti Médiahatóság arra vonatkozó nyilatkozatában terjeszthető elő . Az eljárás során a
kérelem megváltoztatásának nincs helye . A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy a z
eljárást megszüntető végzés bírósági felülvizsgálata során a bíróság az ügyfél vagy a Nemzeti
Médiahatóság kérésére tárgyalást tart, egyéb esetekben a rendelkezésre álló iratok alapján dönt .

(5) Az ügy érdemében a keresetlevél beérkezésétő l számított hatvan napon belül határozni kell, ha
a) a határozat végrehajtását a bíróság felfüggesztette, vagy
b) a határozat tárgya a meghatározó véleménybefolyásoló képességű, illetve jelentős piaci erővel
rendelkező médiaszolgáltatóvá nyilvánítás vagy annak felülvizsgálata ,
c) ha a határozat végrehajtásának feltétele, hogy a bíróság a Nemzeti Médiahatóság határozatá t
jogerősen helybenhagyja.

(6) A bíróság határozatával szemben fellebbezésnek az els őfokú eljárás szabályainak az ügy érdemi
elbírálására kihatással bíró megsértésére vagy az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgál ó
jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye . A fellebbezési határidő elmulasztása miatt
igazolási kérelem nem terjeszthető elő .

(7) A másodfokú eljárásban új tények állításának, illetve új bizonyítékok előterjesztésének hely e
nincs. E tilalom nem érvényesül, ha a tények el őadására, illetve bizonyítékok el ő terjesztésére az
elsőfokú eljárásban a bíróság eljárási szabálysértése vagy téves jogalkalmazása miatt nem
kerülhetett sor és erre a körülményre – az azt alátámasztó bizonyítékok megjelölésével – az ügyfé l
vagy a Nemzeti Médiahatóság a fellebbezésben vagy a csatlakozó fellebbezésben hivatkozik. Az
eljárás során keresetváltoztatásnak nincs helye .

(8) A másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül, a fellebbezési határid ő lejártát
követő hatvan napon belül határoz .

HATODIK RÉSZ
MŰSORSZÁMOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK TÁMOGATÁS A

XII. Fejezet
A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási célelő irányzat és annak bevételei

115 . §

(1) A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási célelő irányzat az állami költségvetés Országgyűlés
fejezet Közszolgálati Tanács címén belül önálló elő irányzatot képez .

(2) A célelő irányzat csak a 119. § (1) bekezdésben meghatározott támogatás nyújtására, illetve a
Közszolgálati Tartalomel őállítás-támogatási Nonprofit Kft . működésének költségeire használhat ó
fel .
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(3) A Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft . működésének költségei a
célelő irányzat tárgyévi összegének 5%-át nem haladhatják meg .

(4) A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási célelőirányzat kezelője a Közszolgálati
Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft.

116. §

(1) Közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási járulékot kell fizetni
a) a Nemzeti Médiahatóság nyilvántartásában szerepl ő médiaszolgáltatás ,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság területén terjesztett médiaszolgáltatás ,
c) a műsorterjesztési tevékenység
után.

(2) A közszolgálati médiaszolgáltató és a közösségi médiaszolgáltató által nyújtot t
médiaszolgáltatás után nem kell fizetni közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási járulékot .

(3) A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási járulékot az (1) bekezdés a) pontja szerint i
esetben a médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a
médiaszolgáltatást terjesztő műsorterjesztő, az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a
műsorterjesztő köteles megfizetni. A műsorterjesztő az általa az (1) bekezdés b) pontja alapján
megfizetett közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási járulékot a médiaszolgáltatóval szemben, a
közöttük fennálló szerződés alapján fizetendő díjba beszámíthatja.

(4) A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási járulék alapj a
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben megegyezik az adott médiaszolgáltatás után fizetend ő
felügyeleti díj alapjával ,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy a
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó számára vagy a médiaszolgáltatásra, illetve a kiegészítő
digitális szolgáltatásra tekintettel más személy számára az adott szolgáltatás terjesztéséért vagy arr a
tekintettel más jogcímen a tárgyévet megel őző évben teljesített, általános forgalmi adó nélkül
számított összeg ,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a műsorterjesztő e tevékenységéb ől a tárgyévet
megelőző évben elszámolt nettó árbevétele.

(5) A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási járulék mértéke a tartalomel őállítás-támogatási
járulék alapjának 2%-a .

(6) Ha a közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási járulék alapját – a tárgyévet megel őző évben
elért árbevétel vagy a tárgyévet megel őző évben történt teljesítésre tekintettel számított össze g
hiányában – a (4) bekezdés rendelkezései alapján nem lehet megállapítani, a kötelezet t
közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási járulékot a tárgyévben várható nettó árbevétel, illetve a
tárgyévi teljesítésre tekintettel várható, általános forgalmi adó nélkül számított összeg alapján, a
tárgyév utolsó napjáig egy összegben fizeti meg, azzal, hogy a tényleges nettó árbevétel vagy a
tényleges, általános forgalmi adó nélkül számított összeg alapján számított közszolgálati
tartalomelőállítás-támogatási járulék és a megfizetett közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási
járulék különbözetét a közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási járulék következ ő
esedékességekor fizetend ő összegbe be kell számítani .

(7) A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási járulékot évente egy összegben kell megfizetni .
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(8) A közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási járulék alapjáról és a járulék összegér ő l a járulék
megfizetésére kötelezett minden naptári év április 15-ig az állami adóhatósághoz bevallást nyújt b e
és egyidejűleg befizetést teljesít az állami adóhatóság által a kincstárnál külön erre a célra
megnyitott számlára. A közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási járulékkal összefügg ő , e
törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérő l szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni .

(9) A közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási járulék címén befolyt összeg a közszolgálat i
tartalomelőállítás-támogatási célelő irányzatot illeti meg .

117. §

(1) A médiaszolgáltatás után fizetendő közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási járulék összegét
— legfeljebb az adott médiaszolgáltatás után fizetend ő közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási
járulék összegének feléig — csökkenti a médiaszolgáltató saját el őállítású, a 44 . § (1)-(2)
bekezdésben meghatározott célok megvalósulását elősegítő , ténylegesen közzétett műsorszámainak
készítésével közvetlen összefüggésben a médiaszolgáltatónál felmerült, igazolt költségek összege .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolt költségek egy műsorpercre eső összege nem
haladhatja meg a tárgyévre szóló közszolgálati szerződésben az adott műsorszám-típusra
meghatározott, egy műsorpercre eső támogatás összegét .

(3) A közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási járulék (1) bekezdés szerinti csökkentésérő l a
médiaszolgáltató és a KOT egy naptári évre szóló hatósági szerz ődést köt, amelyben meghatározzák
különösen az érintett műsorszám-típusokat, a 44 . § (1)-(2) bekezdésben meghatározott célok adott
műsorszám-típus vonatkozásában történő érvényesülésének szempontjait, valamint a hatóság i
szerződés teljesítése ellenőrzésének részletes szabályait . A hatósági szerződés nem tartalmazhat
olyan rendelkezést, amely a műsorszámok tartalmának befolyásolására irányul .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény akkor érvényesíthet ő , ha a KÖT igazolja, hogy
a médiaszolgáltató a műsorszámokat a hatósági szerz ődésben foglaltak szerint közzétette . A KOT
az igazolást az állami adóhatóságnak is megküldi .

118. §

(1) Díjat kell fizetni
a) a vendéglátóipari (szállodaipari) egységben,
b) a televízió-készülék forgalmazásával, bemutatásával foglalkozó üzemegységek kivételével má s
kereskedelmi egységben vagy
c) nyilvános területen
üzemeltetett televízió-készülék után.

(2) A díj mértékét és az annak megfizetésével összefüggő szabályokat külön törvény határozza meg .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj — a beszedésére fordított, a teljes díjbevétel legfeljeb b
10%-áig terjedő költség kivételével — a közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási célelőirányzatot
illeti meg .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díj adók módjára behajtható köztartozásnak min ősül .

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettség nem érinti a szerző i jogról szóló törvén y
szerinti fizetési kötelezettségeket .
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XIII. Fejezet
A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási célelő irányzat felhasználása

119. §

(1) A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási célelőirányzat terhére, pályázati úton támogatás
nyújtható a 44 . § (1)-(2) bekezdésben meghatározott célok megvalósulását elősegítő műsorszámok
készítéséhez, illetve közösségi médiaszolgáltató médiaszolgáltatása esetében — hálózatba kapcsol t
közösségi médiaszolgáltató esetében csak a médiaszolgáltató saját műsora vonatkozásában —
műsorperc alapon ilyen műsorszámok közzétételéhez .

(2) A műsorszám készítésére, illetve közzétételére vonatkozó műsorperc alapú támogatás részét
képezik a műsorszám készítőjének, médiaszolgáltatójának a szóban forgó műsorszám előállítása
kapcsán keletkezett, igazolt működési költségei is .

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott támogatásnak nem médiaszolgáltató vagy digitáli s
kiegészítő szolgáltatást nyújtó a kedvezményezettje, a kedvezményezettnek a pályázatáho z
csatolnia kell a Magyar Köztársaság területén terjesztett médiaszolgáltatást vagy kiegészít ő digitális
szolgáltatást nyújtó által tett, a támogatott műsorszám közzétételére vonatkozó, vissza nem vonhat ó
kötelezettségvállalását .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott pályázatot a Közszolgálati Tartalomel őállítás-támogatási
Nonprofit Kft . bonyolítja le.

(5) A célelőirányzatból a tárgyévben fel nem használt összeg a tárgyévet követő évben használható fel .

120 . §

(1) A KÖT minden naptári év január 31-ig meghatározza azokat a pályázati célokat, amelyek a
közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási célelő irányzat terhére támogathatóak, valamint az egyes
pályázati célokra fordítható források egymáshoz való arányát .

(2) A KÖT köteles pályázati célként meghatározni
a) a közösségi médiaszolgáltatók 44 . § (1)-(2) bekezdésben meghatározott célok megvalósulását
elősegítő műsorszámai közzétételének támogatását,
b) kifejezetten gyermekeknek szóló m űsorszámok készítésének támogatását,
c) az átfogó és magas színvonalú tájékoztatást, a hazai és nemzetközi közélet eseményeinek
sokoldalú és tárgyszerű bemutatását, a közhatalmat gyakorlók e tevékenységének a nyilvánosságo n
keresztül történő ellenőrzését, illetve a kultúra, a tudomány, a gazdaság és a társadalom fejl ődése
jelentékeny mozzanatainak bemutatását célzó műsorszámok készítésének támogatását,
d) a nemzeti kultúra és művészet alkotásait bemutató vagy megismertet ő műsorszámok
készítésének támogatását .

(3) A tervezett pályázati célok megjelölését a KÖT azok meghatározását megelőzően legalább
hatvan nappal a honlapján közzéteszi . A tervezetre bárki észrevételt tehet . A KOT az elfogadott é s
elutasított észrevételeket, valamint az érdemi, de elutasított észrevételek esetében az elutasítás
részletes indokait a honlapján közzéteszi .

(4) A 121 . § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társaság az (1) bekezdésben meghatározot t
pályázati célok alapulvételével a tárgyév február 28-ig a pályázati kiírást a KOT és a Közszolgálat i
Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft. honlapján, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként
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megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi . A pályázatokat a kiírásnak a Hivatalos Értesít őben való
megjelenésétől számított harminc napon belül lehet benyújtani .

(5) A pályázatokat a 121 . § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társaság a benyújtás i
határidő lejártát követő 15 napon belül megvizsgálja, és a pályázót szükség szerint, 15 napo s
határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel . Azt a pályázatot, amely a hiánypótlásra tűzött határidő
elteltével sem felel meg a pályázati kiírás valamely feltételének, a pályázati eljárásból ki kell zárni .

(6) Az egy pályázati kiírásra benyújtott pályázatokat a 121 . § (1) bekezdésében meghatározott
gazdasági társaság a pályázati kiírásban foglalt szempontok szerint értékeli, és a benyújtási határidő
lejártát, illetve hiánypótlásra való felhívás esetén a hiánypótlási határid ő leteltét követő harminc
napon belül dönt az egyes pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról .

(7) A támogatható pályázat benyújtójával a pályázatban szereplő összegű támogatás folyósításáró l
és a támogatással való elszámolásról a 121 . § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társasá g
szerződést köt .

(8) A pályázati kiírásra benyújtott pályázatok felsorolását, azok értékelését, illetve az egye s
pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról való döntést a KOT és a Közszolgálat i
Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft . honlapján az (5) bekezdésben meghatározott határidőt
követő öt napon belül közzé kell tenni .

(9) A pályáztatási eljárás és a tartalomelőállítás-támogatási célelőirányzat terhére nyújtott
támogatások részletes szabályairól, így különösen a pályázatok benyújtására, bontására, a
hiánypótlásra, az értékelésre, a bírálatra, a teljesítésre, a teljesítés ellen őrzésére és az elszámolásra
vonatkozó részletes szabályokról külön jogszabály rendelkezik, amely csak a KOT javaslatával
azonos tartalommal adható ki .

(10) A nyertes pályázóval kötött szerződésben rendelkezni kell arról, hogy a műsorszám szerzői
jogi jogosultjai a szerzői jogról szóló törvény szerinti lehívásra hozzáférhetővé tételi joguk alapján
hozzájárulnak a műnek a bemutatást követően a Nemzeti Audiovizuális Archívum útján történ ő , a
közönség számára ingyenes, a m űsorszám többszörözését kizáró hozzáférhet ővé tételéhez .

121 . §

(1) A Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft . nonprofit korlátolt felel ősségű
társaság, amely a magyar állam tulajdonában van .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaság vonatkozásában az e törvénybe n
meghatározott eltérésekkel a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell
alkalmazni .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaság más gazdasági társaságban részesedéssel
nem rendelkezhet .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaság alapításáról, megszüntetéséről és
átalakításáról, valamint ezekkel összefüggésben az alapító okirat elfogadásáról, illetve
módosításáról az Országgyűlés a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával
dönt .
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(5) Az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaság alapító okiratának tervezetét az
Országgyűlés médiaügyekben feladatkörrel rendelkező bizottsága, a bizottsági tagok legalább
kétharmadának szavazatával, terjeszti az Országgy űlés elé .

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaság vonatkozásában a vagyonkezel ői jogokat
– a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a KOT gyakorolja, azonban utasítást a pályázatok
értékelésével összefüggésben nem adhat .

(7) A pályázók által befizetett pályázati díjak az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társasá g
bevételét képezik .

(8) A KÖT tagja és a KÖT titkárságának köztisztvisel ője, illetve a KÖT meghatalmazással
rendelkező szakértője a KOT ügyrendjében meghatározott módon, az üzleti titokra és a személye s
adatok védelmére is kiterjedően a Közszolgálati Tartalomel őállítás-támogatási Nonprofit Kft .-nél
keletkezett bármely adat megismerésére jogosult, annak bármely alkalmazottjától felvilágosítás t
kérhet, illetve bármely, a Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft .-nél fellelhető
iratba vagy egyéb adathordozóba betekinthet .

122 . §

(1) A 121. § (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaságnál háromtagú, ügydönt ő felügyelő -
bizottság működik, amelynek tagjait az Országgyűlés a jelenlevő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával hat évre választja, egyidejű listás szavazással . A felügyelőbizottság é s
annak tagjai függetlenek, tevékenységük ellátása során nem utasíthatóak .

(2) A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ, döntéseit tagjai többségének
szavazatával hozza meg.

(3) A felügyelőbizottság tagja olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű , felsőfokú végzettséggel
és legalább három év közgazdasági, társadalomtudományi, jogi vagy igazgatási gyakorlatta l
rendelkezik .

(4) A felügyelőbizottság tagjaira
a) a korábbi tag megbízatási időtartamának letelte el őtt legfeljebb hatvan nappal, de legkés őbb
harminc nappal ,
b) az a) ponton kívüli esetekben a megbízatás megsz űnésérő l való tudomásszerzéstő l számított
harminc napon belül ,
c) a sikertelen választástól számított harminc napon belü l
az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló jelölőbizottság tesz javaslatot .

(5) A jelölőbizottság a szavazati mérték legalább kétharmadával javasolhat jelöltet. A
jelölőbizottság tagjai ennek során a szavazásuk id őpontjában az őket jelölő országgyűlési
képviselőcsoport létszámának megfelel ő mértékű szavazattal rendelkeznek .

(6) A felügyelőbizottság tagja a megválasztásával, illetve ha megválasztására hivatali el ődje
megbízatásának megszűnését megelőzően kerül sor, hivatali elődje megbízatásának megszűnésekor
hivatalba lép .

(7) A felügyelőbizottság tagja e tevékenységéért a TVT tagja díjazásának egynegyedével
megegyező összegű havi díjazásban részesül .
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(8) A felügyel őbizottság tagja a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szerveze t
tisztségviselőjére vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesz, amelynek őrzéséért a z
Országgyűlés Hivatala felelős .

(9) A felügyelőbizottság tagja nem lehet
a) országgyűlési képviselő , az Európai Parlament tagja, az Országgyű lés által választott közjog i
tisztségviselő , a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök által kinevezett közjogi tisztségvisel ő ,
polgármester, főpolgármester, a megyei közgy űlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-
helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke, a helyi önkormányzati képvisel ő testületének tagja ,
b) párt országos vagy területi tisztségviselője, párt által alapított vagy párt részesedésével működő
gazdasági társaság vezet ő tisztségviselője vagy alkalmazottja, párt által alapított alapítvány kezel ő
szerve, szervezete tagja, illetve az ilyen alapítvány alkalmazottja,
c) a médiaszolgáltató, a műsorforgalmazó, a műsorterjesztő , az internetes tartalomszolgáltató, a
reklámszolgáltató, a lapkiadó, a lapterjesztő vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, illetv e
a képviseletére jogosult személy ,
d) a Nemzeti Médiahatóság Tanácsa, a Tulajdonosi Vagyonkezel ő Testület vagy a KÖT tagja ,
valamint az, aki a Nemzeti Médiahatósággal vagy a Közszolgálati Tanács hivatali szervezetével
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll ,
e) a c) pontban meghatározott szervezetek – nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 5%-ot
meghaladó mértékű – tulajdonosa.
f) olyan gazdasági társaság – nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 5%-ot meghalad ó
mértékű – tulajdonosa, amely társaság a c)-e) pontokban meghatározott szervezetekkel megbízás i
vagy vállalkozási jogviszonyban állt ,
g) a c) és fl pontban meghatározott szervezetekkel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll ó
személy,
h) az a)-e) pontokban megjelölt személyek közeli hozzátartozója.

(10) A felügyelőbizottság tagja politikai tevékenységet nem folytathat, illetve politikai nyilatkozato t
nem tehet .

(11) A felügyel őbizottság tagja a (9) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget a hivatalb a
lépésétő l számított harminc napon belül köteles megszüntetni .

123. §

(1) A felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik
a) a megbízatási idő tartam leteltével ,
b) halállal ,
c) lemondással ,
d) ha jogerős ítélet állapítja meg, hogy a felügyel őbizottság tagja bűncselekményt követett el ,
e) összeférhetetlenség kimondásával ,
f) felmentéssel .

(2) A felügyelőbizottság tagjának megbízatása az (1) bekezdésben meghatározottakon túl akkor i s
megszűnik, ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben külön törvény a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony törvény erejénél fogva történ ő
megszűnéséről rendelkezik.

(3) A felügyelőbizottság tagja megbízatásának megsz űnését az (1) bekezdés a)-d) pontja és a (2 )
bekezdés esetében az Országgy űlés elnöke állapítja meg .
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(4) A lemondást írásban kell közölni az Országgy űlés elnökével . A felügyelőbizottság tagjának
megbízatása a lemondásában megjelölt napon, de legkésőbb a lemondás közlését ől számított
hatvanadik napon sz űnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges .

(5) A felügyelőbizottság tagjának összeférhetetlenségét bíróság nemperes eljárásban mondja ki . Ha
az összeférhetetlenség kimondását megelőzően a felügyelőbizottság tagja az összeférhetetlensége t
megalapozó jogviszonyát megszünteti, az összeférhetetlenség kimondását mell őzni kell .

(6) A felügyelőbizottság tagját a bíróság nemperes eljárásban hozott határozatával felmenti, ha a z
kilencven napon túlmenően nem tett eleget megbízatásából eredő feladatainak vagy megsértette a
124. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségét .

(7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott eljárást bármely országgy űlési képviselőcsoport vezetőj e
az azt megalapozó körülmény tudomására jutásától számított nyolc napon belül kezdeményezheti .
Az eljárásra a F ővárosi Ítélőtábla kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik . A
kérelemre az alperes a kézhezvételét ő l számított nyolc napon belül köteles érdemi ellenkérelmét
elő terjeszteni . Bizonyítási indítványt a felperes a kérelmében, az alperes az érdemi ellenkérelmébe n
terjeszthet elő . Az eljárás során a kérelem megváltoztatásának vagy viszontkérelem benyújtásána k
nincs helye. Az eljárás során tárgyalás tartása kötelez ő , azonban a tárgyalás bármelyik fél
távollétében is megtartható. A bíróság a kérelemről harminc napon belül dönt. A bíróság
határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye .

(8) A felügyelőbizottság valamennyi tagját az Országgyű lés a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával elfogadott határozattal felmenti, ha azt az Állami Számvev őszék – a
121 . § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társaság gazdálkodásával összefüggésbe n
súlyosabb törvénysértés megállapítása miatt – kezdeményezi .

124. §

(1) A 121 . § (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaság ügyvezetését a felügyel őbizottság
által választott természetes személy látja el .

(2) Az ügyvezet ő díjazásának megállapításáról és az ügyvezető visszahívásáról a felügyel őbizottság
dönt .

(3) A 120 . § (4) és (6) bekezdésében meghatározott döntéseket az ügyvezető – a felügyelőbizottság
előzetes jóváhagyása után – hozza meg.

(4) A felügyelőbizottság tagjai feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárhat ó
fokozott gondossággal kötelesek ellátni, a Polgári Törvénykönyvnek a közös károkozásr a
vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Magyar Állammal szemben a
jogszabályok és az alapító okirat, illetve kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért .
Ha a kárt testületi határozat okozta, mentesül a felel ősség alól az a tag, aki a döntésben nem vet t
részt, vagy a határozat ellen szavazott .

(5) Az ügyvezető feladatait az ilyen tisztséget betöltő személytő l elvárható fokozott gondossággal
köteles ellátni, a Polgári Törvénykönyvnek a károkozásra vonatkozó szabályai szerint korlátlanu l
felel a Magyar Állammal és a a Közszolgálati Tartalomel őállítás-támogatási Nonprofit Kft .-vel
szemben a jogszabályok és az alapító okirat, illetve kötelezettségei felróható megszegésével okozot t
károkért .

HETEDIK RÉSZ



82

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDLEKEZÉSE K

XIV. Fejezet
Hatálybalépé s

125. §

(1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2010 . január 1-jén lép
hatályba.

(2) E törvény 49. §-a, 59 . §-a, 62 . §-a, 78. §-a és 122. §-a e törvény kihirdetését követő napon lép
hatályba.

(3) E törvény XIII . Fejezete az Európai Bizottságnak az ott megjelölt támogatási rendszerr e
vonatkozó jóváhagyó határozatának meghozatalát követ ő hónap első napján lép hatályba, ha a
jóváhagyó határozat 2009 . december 31-ét követően születik meg . Az audiovizuális politikáért
felelős miniszter az Európai Bizottság határozata meghozatala időpontját – annak ismertté válását
követően haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg .

(4) Hatályát veszti
a) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi I . törvény,
b) a Magyar Köztársaság 1996 . évi költségvetésérő l szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításáró l
szóló 1996. évi LXXVIII . törvény 31-32. §-a a 31 . §-t megelőző alcímmel együtt,
c) a nemzeti hírügynökségről szóló 1996 . évi CXXVII . törvény 36. (2)-(13) bekezdése,
d) a Magyar Köztársaság 1998 . évi költségvetéséről szóló 1997 . évi CXLVI. törvény 74. §-a az azt
megelőző alcímmel együtt, valamint 88 . §-a ,
e) a Magyar Köztársaság 1999 . évi költségvetésérő l szóló 1998 . évi XC. törvény 100. §-a az azt
megelőző alcímmel együtt, valamint 128 . §-a ,
f) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi I . törvény jogharmonizációs célú módosításáró l
szóló 2002. évi XX. törvény,
g) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi I . törvény jogharmonizációs célú módosításáról
szóló 2007. évi LXVII. törvény,
h) a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007 . évi LXXIV . törvény 47 . § (3)-(4)
bekezdése, valamint 52 . §-a .

126. §

(1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja :
a) az Európai Parlament és a Tanács – a 97/36/EK és a 2007/65/EK irányelvekkel módosított –
89/552/EGK irányelve (1989. október 3.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatáso k
nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek
összehangolásáról ,
b) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998 . május 19 .) a fogyasztói érdekek
védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról, 2 . cikk (1) bekezdés és 4 .
cikk (1) bekezdés,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002 . március 7.) az elektroniku s
hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről, 3. cikk (1 )
bekezdés ,
d) a Bizottság 2002/77/EK irányelve (2002 . szeptember 16 .) az elektronikus hírközlő hálózatok és
az elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről, 2. cikk (3) bekezdés,
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e) az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003 . május 26.) a tagállamok
dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatás i
rendelkezéseinek közelítéséről, 4. cikk (2) bekezdés és 7 . cikk .

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítj a
meg a Nemzeti Médiahatóság feladatkörében és eljárásában :
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004 . október 27 .) a
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felel ős nemzeti hatóságok közötti
együttműködésrő l, 4. cikk (1) bekezdés és (6) bekezdés,
b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006 . december 22 .) a fogyasztóvédelmi jogszabályo k
alkalmazásáért felel ős nemzeti hatóságok közötti együttm űködésrő l szóló 2006/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról ,
c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. március 17 .) a fogyasztóvédelmi jogszabályok
alkalmazásáért felel ős nemzeti hatóságok közötti együttműködésrő l szóló 2006/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló
2007/76/EK határozat módosításáról .

XV. Fejezet
Módosuló jogszabályok

127 . §

(1) A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007 . évi LXXIV. törvény (a
továbbiakban : Dtv.) 5 . (1) bekezdés 23 ., 30. és 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában :)

„23 . Kiegészítő digitális szolgáltatás : a médiaszolgáltatásokról szóló törvényben meghatározot t
kiegészítő digitális szolgáltatás ;”
„30. Műsor: a médiaszolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott műsor ;”
„32. Médiaszolgáltató : a médiaszolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott médiaszolgáltató ;”

(2) A Dtv. 21 . § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A műsorterjesztő nem terjeszthet
a) a médiaszolgáltatásokról szóló 2008 . évi . . . törvény (a továbbiakban : Mtv.) 1 . (1) bekezdés a) -
d) pontjaiban meghatározott olyan médiaszolgáltatást, illetve az Mtv . 1 . (1) bekezdés f)-i)
pontjaiban meghatározott olyan kiegészítő digitális szolgáltatást, amely a Nemzeti Médiahatóság
nyilvántartásában nem szerepel ,
b) olyan médiaszolgáltatást, illetve kiegészít ő digitális szolgáltatást, amelynek terjesztését a
Nemzeti Médiahatóság megtiltotta . ”

(3) A Dtv. 25. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A műsorterjesztő alapszolgáltatásként köteles továbbítani legalább három, a Közszolgálat i
Tanács által kijelölt közszolgálati televíziós médiaszolgáltatás és legalább három, a Közszolgálat i
Tanács által kijelölt közszolgálati rádiós médiaszolgáltatás műsorát, és e médiaszolgáltatásokho z
való hozzáférésért többletdíjat az el őfizető től nem lehet kérni .
(2) A műsorszórással terjesztett közszolgálati médiaszolgáltatást ingyenesen kell a felhasználó k
számára hozzáférhetővé tenni . ”

(4) A Dtv .
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a) 1 . (1) bekezdés b) pontjában, 5. (1) bekezdés 12., 23 ., 26-27 ., 34., 38. pontjában, 6. § (3 )
bekezdésében, 7 . § (1) bekezdésében, 14 . § (2)-(3) bekezdésében, 15 . (1) bekezdésében, 16. § (5)
bekezdésében, 17 . (1)-(2) bekezdésében, 18 . § (2) bekezdésében, 19 . (5), (7) bekezdésében, 21 .
§ (1) bekezdésében, 22 . § (3) bekezdésében, 23 . §-ában, 25 . § (4), (6) bekezdésében, 26 . § (1 )
bekezdésében, 26 . § (3) bekezdés f) pontjában, 27 . § (1) bekezdésében, 30 . § (2) bekezdés a)
pontjában, 32 . § (1) bekezdésében, 33 . (1) bekezdésében, 37 . (1)-(2), (5) bekezdésében, 37 . §
(4) bekezdés a) pontjában, 38 . § (3) bekezdésében, 39 . § (2) bekezdés a) pontjában, 39 . § (3 )
bekezdés a) pontjában, 39 . (6) bekezdésében, 43 . § (1) bekezdésében, 44 . § (1)-(3) bekezdésébe n
a „műsorszolgáltató” szövegrészek helyébe a „médiaszolgáltató” szöveg ,
b) 3 . (1)-(2) bekezdésében, 8 . § (2) bekezdés c) pontjában, 17. § (2) bekezdésében, 25 . § (5)
bekezdésében, 30 . § (2) bekezdés felvezet ő szövegében, 30 . § (2) bekezdés a) pontjában, 31 . § (1 )
bekezdésében, 39. § (2) bekezdés b), c), i) pontjában, 39 . § (3) bekezdés b) pontjában, 39 . § (8)
bekezdésében a „műsorszolgáltatók” szövegrészek helyébe a „médiaszolgáltatók” szöveg ,
c) 5. § (1) bekezdés 9. pontjában, 22 . § (4) bekezdésében, 44 .

	

(2) bekezdésében a
„műsorszolgáltatások” szövegrészek helyébe a „médiaszolgáltatások” szöveg ,
d) 5.

	

(1) bekezdés 26-27 . pontjában a „műsorszolgáltatóként” szövegrész helyébe a
„médiaszolgáltatóként” szöveg,
e) 5. § (1) bekezdés 26 ., 31 . pontjában, 20. § (1) bekezdésében, 25 . § (8) bekezdés a) pontjában, 27 .
§ (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 38 . § (1)-(2) bekezdésében a „műsorszolgáltatás”
szövegrészek helyébe a „médiaszolgáltatás” szöveg ,
f) 5. § (1) bekezdés 28 . pontjában, 21 . (4) bekezdésében a „műsorszolgáltatásokat” szövegrész
helyébe a „médiaszolgáltatásokat” szöveg ,
g) 5 . (1) bekezdés 31 . pontjában, 11 . §-t megelőző alcímében a „Műsorszolgáltatás” szövegrészek
helyébe a „Médiaszolgáltatás” szöveg ,
h) 5 . § (1) bekezdés 32 . pontjában a „Műsorszolgáltató” szövegrész helyébe a „Médiaszolgáltató ”
szöveg ,
i) 5. (1) bekezdés 32. pontjában, 11 . § (2) bekezdésében, 39 . § (2) bekezdés c) pontjában, 39. § (5 )
bekezdés b) pontjában, 39 . § (8) bekezdésében a „műsorszolgáltatást” szövegrészek helyébe a
„médiaszolgáltatást” szöveg,
j) 5. § (1) bekezdés 34 . pontjában, 37 . § (4) bekezdés b) pontjában a „műsorszolgáltatótól”
szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatótól” szöveg ,
k) 6 . § (4) bekezdésében, 19. § (7) bekezdésében, 22 . § (3) bekezdés a)-b) pontjában, 22 . § (4)
bekezdésében, 26 . (1) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 39 . § (2) bekezdés b)-c) pontjában ,
39 . § (8) bekezdésében a „m űsorszolgáltatóval” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatóval”
szöveg ,
1) 11 . § (1) bekezdésében, 17 . (2)-(3) bekezdésében, 39 . § (6) bekezdésében a „műsorszolgáltatót”
szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatót” szöveg ,
m) 12. § (2) bekezdésében a „műsorszolgáltatókról” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatókról”
szöveg ,
n) 15 . § (3) bekezdés d) pontjában a „műsorszolgáltatáshoz” szövegrész helyébe a
„médiaszolgáltatáshoz” szöveg,
o) 18 . § (1) bekezdésében, 19 . § (1) bekezdésében, 25 . § (8) bekezdésében a „műsorszolgáltatónak”
szövegrészek helyébe a „médiaszolgáltatónak” szöveg ,
p) 21 . § (4) bekezdésében a „műsorszolgáltatásra” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatásra”
szöveg ,
q) 25. § (5) bekezdésében a „műsorszolgáltatóig” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatóig”
szöveg ,
r) 34. § (2) bekezdésében a „műsorszolgáltatóra” szövegrészek helyébe a „médiaszolgáltatóra ”
szöveg ,
s) 26. § (2) bekezdésében, 29 . (1) bekezdésében a „műsorszolgáltatókkal” szövegrész helyébe a
„médiaszolgáltatókkal” szöveg,
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t) 26 . § (3) bekezdés b) pontjában, 44. § (4) bekezdésében a „műsorszolgáltatóknak” szövegrés z
helyébe a „médiaszolgáltatóknak” szöveg ,
u) 26. (4) bekezdésében a „m űsorszolgáltatókra” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatókra ”
szöveg ,
v) 34 . § (1) bekezdésében a „műsorszolgáltatójával” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatójával ”
szöveg
lép .

(5) A Dtv.
a) 16. § (5) bekezdésében a „műsorszolgáltatási” szövegrész helyébe a „m űsorszolgáltatási vagy
hatósági” szöveg,
b) 18. § (2) és (4) bekezdésében a „műsorszolgáltatási szerződés” szövegrész helyébe a
„műsorszolgáltatási vagy hatósági szerz ődés” szöveg,
c) 18 . § (2) bekezdésében a „műsorszolgáltatási jogosultság” szövegrész helyébe a „jogosultság”
szöveg,
d) 18 . § (1) és (2) bekezdésében a „Testület” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg ,
e) 17 . (2) bekezdésében és 21 . § (1) bekezdésében az „az Rttv .-ben” szövegrész helyébe az „ a
külön törvényben” szöveg ,
f) 25 . (5) bekezdésében a „helyi közm űsor-szolgáltatóra vagy helyi nem nyereségérdekel t
műsorszolgáltatóra” szövegrész helyébe a „helyi közösségi médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltatóra” szöveg, a „helyi nem nyereségérdekelt m űsorszolgáltatóé vagy
műsorszolgáltatóké” szövegrész helyébe a „helyi közösségi médiaszolgáltatást nyújtóé vag y
nyújtóké” szöveg, a „helyi nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóra” szövegrész helyébe a „hely i
közösségi médiaszolgáltatóra” szöveg ,
g) 44. § (4) bekezdésében az „az Rttv . 132. §-ában meghatározott műsorait” szövegrész helyébe az
„legalább három, a Közszolgálati Tanács által kijelölt televíziós médiaszolgáltatását” szöve g
lép .

(6) A Dtv. 4. § (3) bekezdése, 5 . § (1) bekezdés 26-27., 31 . és 41 . pontja, 5 . § (1) bekezdés 34 .
pontjában és 18 . § (1) bekezdésében a „műsorszolgáltatási” szövegrész, 8 . § (4) bekezdése, 9-10. §-
a a 9. §-t megelőző alcímmel együtt, 12 . § (1) bekezdésében az „a kiegészítő digitális szolgáltatást
nyújtókról” szövegrész, 12 . § (2) bekezdése, 18. § (3) bekezdése, 19. (4) bekezdésében az „ a
Testületet,” szöveg, 21 . (1) bekezdésének második mondata, 21 . § (4) bekezdése, 23. §-a, 25 . §
(3) bekezdése, a 38 . (3) bekezdése, 44. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdés a) pontja, 45 . § (3 )
bekezdése, 46 . § (1)-(3) bekezdése hatályát veszti.

128. §

(1) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény 11 . § d) pontjában az „az
Országos Rádió és Televízió Testület és a Testület Panaszbizottsága tagja” szövegrész helyébe a z
„a Nemzeti Médiahatóság tagja” szöveg lép .

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg
a) a köztisztvisel ők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1 . (2) bekezdésében az „az
Országos Rádió és Televízió Testület Irodája” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Médiahatóság ”
szöveg, 44. § (1) bekezdésében az „Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál” szövegrés z
helyébe az „A Nemzeti Médiahatóságnál” szöveg ,
b) az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény 18/C. § (6) bekezdés b) pontjában az „az
Országos Rádió és Televízió Testület” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Médiahatóság” szöveg ,
c) az elektronikus hírközlésről szóló 2003 . évi C. törvény 42 . § (2) bekezdés e) pontjában az „az
Országos Rádió és Televízió Testület elnöke” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Médiahatóság
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Tanácsának elnöke" szöveg, 73/A . § (5) bekezdés a) pontjában az „az Országos Rádió és Televízi ó
Testület” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Médiahatóság” szöveg ,
d) a közbeszerzésekrő l szóló 2003 . évi CXXIX. törvény 22 . § (1) bekezdés g) pontjában az „az
Országos Rádió és Televízió Testület” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Médiahatóság” szöveg ,
a mozgóképrő l szóló 2004. évi II . törvény 10 . (2) bekezdés h) pontjában az „Országos Rádió é s
Televízió Testület” szövegrész helyébe a „Nemzeti Médiahatóság” szöveg, 23 . § (2) bekezdésébe n
az „az Országos Rádió és Televízió Testület” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Médiahatóság ”
szöveg
lép .

129. §

(1) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004 . évi CXXXVII . törvény (a továbbiakban :
NAVAtv.) 1 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„1 . E törvény hatálya a médiaszolgáltatásokról szóló törvény szerint a Nemzeti Audiovizuáli s
Archívum számára rendelkezésére bocsátani rendelt műsorszámokra terjed ki . ”

(2) A NAVAtv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„4. § A NAVA-t a Nemzeti Médiahatóság működteti .”

(3) Hatályát veszti a NAVAtv . 10. (2)-(3) bekezdése, 11 . §-a, valamint III . Fejezete.

130. §

(1) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 . évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban : Grt .) 1 . (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) A médiaszolgáltatás keretében közzétett reklámra – ha e törvényt ő l eltérő követelményeket
állapít meg – a médiaszolgáltatásokról szóló 2008 . évi . . . törvényben (a továbbiakban: Mtv.) foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni .”

(2) A Grt. 3. p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[E törvény alkalmazásában]
„p) szponzorálás : minden olyan hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, továbbá –
rendezvénnyel vagy tevékenységgel összefüggésben – valamely személy számára, amelynek célja ,
illetve közvetlen vagy közvetett hatása valamely áru vásárlásának vagy igénybevételéne k
ösztönzése, vállalkozás nevének, védjegyének, arculatának vagy tevékenységének népszer űsítése,”

(3) A Grt . 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„7. § (1) Tilos az olyan reklám, amely sérti az emberi méltóságot .
(2) Tilos az olyan reklám, amely egy személy vagy csoport valós vagy vél t
a) nemén,
b) faji hovatartozásán,
c) bőrszínén,
d) nemzetiségén ,
e) nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozásán ,
fi anyanyelvén,
g) fogyatékosságán,
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h) egészségi állapotán ,
i) vallási vagy világnézeti meggyőződésén,
j) politikai vagy más véleményén ,
k) családi állapotán,
1) anyaságán (terhességén) vagy apaságán ,
m) szexuális irányultságán ,
n) nemi identitásán,
o) életkorán vagy
p) társadalmi származásán
alapuló hátrányos megkülönböztetést tartalmaz vagy támogat, illetve az e tulajdonsággal rendelkez ő
személyek csoportjának nyílt vagy burkolt megsértésére vagy kirekesztésére irányul .
(3) Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető
magatartásra ösztönöz .
(4) Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet nagymértékben károsít ó
magatartásra ösztönöz .
(5) Tilos az olyan reklám, amely az egészségre ártalmas magatartásra ösztönöz . "

(4) A Grt . 8 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5 )
bekezdésre változik :

„(4) Tilos az olyan reklám, amely gyermek-, illetve fiatalkorúak szüleik, tanáraik és más személyek
iránti különleges bizalmát használja ki .”

(5) A Grt . a következő 17/A. §-sal egészül ki :

„17/A. § Tilos a kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógykezelés reklámja . ”

(6) A Grt . 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezése k
megsértése esetén — a (2), (4) és az (5) bekezdésben foglalt kivétellel — a fogyasztóvédelmi hatósá g
jár el .

(7) A Grt. 24 . §-a a következ ő (5) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6 )
bekezdésre változik :

„(5) A gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezésekb e
ütköző magatartás, valamint az e rendelkezésekbe ütköz ő magatartásra ösztönző magatartási kódex
megsértése esetén az Mtv . szerinti médiaszolgáltatás keretében közzétett reklám, illetve az ilye n
médiaszolgáltatással összefüggő szponzorálás esetén — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel —
a Nemzeti Médiahatóság jár el. A Nemzeti Médiahatóság eljárására az Mtv . rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal, hogy a 27. §-ban foglalt rendelkezést is alkalmazni kell . ”

(8) A Grt. 45 . (1) bekezdés a) pontjában a „20 . §” szövegrész helyébe a „20 . (1) bekezdés”
szöveg lép .

(9) A Grt . 45. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Ez a törvény a következ ő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja)

„c) az Európai Parlament és a Tanács — a 97/36/EK és a 2007/65/EK irányelvekkel módosított —
89/552/EGK irányelve (1989 . október 3 .) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások
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nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek
összehangolásáról, 1 . cikk k) pontja, 3e . cikk (1) bekezdés b)–g) pontja, 15 . cikk [a 3 . p) pontja, a
7. §, a 8 . (1)–(4) bek., al1 . §, a 17/A . §, a 18. § (1) bek ., a 19 . § (1) bek.] . "

(10) Hatályát veszti a Grt . 6. § (2) bekezdésében az „és lakcímét” szövegrész, valamint a 26 . § (5)
bekezdése.

131 . §

(1) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008 . évi
XLVII . törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. § d) pontjában a „marketingtevékenysége” szövegrés z
helyébe a „marketingtevékenységek” szöveg lép .

(2) Az Fttv. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A mellékletben meghatározott kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelenek . A melléklet 11 . és
28. pontja nem alkalmazandó, ha a médiaszolgáltatásokról szóló 2008 . évi . . . törvény a
médiaszolgáltatás keretében megvalósuló kereskedelmi közlemény tekintetében szigorúbb vag y
egyenértékű követelményt ír elő . ”

(3) Az Fttv. Melléklete 28. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép :

„28 . Reklámban gyermekkorúak közvetlen ösztönzése a reklámozott áru megvételére, illetv e
igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más feln őttet, hogy vásárolja meg
számukra a reklámozott árut .”

132 . §

A központi államigazgatási szervekrő l, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006 . évi LVII . törvény 1 . § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép,
egyben a bekezdés a következő új d) ponttal egészül ki :

(Autonóm államigazgatási szerv)
„b) a Nemzeti Médiahatóság,”
„d) a Közszolgálati Tanács .”

133 . §

A polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvény 324. § (1) bekezdésében az „e fejezetben
foglalt eltérésekkel” szövegrész helyébe az „az e fejezetben foglalt, illetve ha törvény eltér ő
rendelkezést állapít meg, az eltérést megállapító törvényben meghatározott eltérésekkel” szöveg lép .

134. §

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII . törvény
70. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (2)-(5) bekezdések számozás a
(3)-(6) bekezdésekre változik

„(2) A vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el a Nemzeti Médiahatóság felkérésére a
médiaszolgáltatásokról szóló 2009 . évi . . . számú törvény 88 . § (2) bekezdése szerinti
adatszolgáltatás céljából . A végzésben hivatkozni kell a Nemzeti Médiahatóság felkérésére, amel y
miatt az eljárás megindult .”
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135 . §

(1) A nemzeti hírügynökségrő l szóló 1996 . évi CXXVII . törvény (a továbbiakban: Nhtv.) 8 . § (1 )
bekezdés c) pontjában az „az Országos Rádió és Televízió Testületnek (a továbbiakban : Testület )
tagja, elnöke, a Testület Panaszbizottságának tagja,” szövegrész helyébe az „a Nemzet i
Médiahatóság, a Közszolgálati Tanács vagy a Tulajdonosi Vagyonkezel ő Testület tagja, a
Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft . felügyelő-bizottságának tagja vag y
ügyvezetője, a Nemzeti Médiahatósággal, a Közszolgálati Tanács hivatali szervezetével vagy a
Közszolgálati Tartalomel őállítás-támogatási Nonprofit Kft .-vel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy,” szöveg lép .

(2) Hatályát veszti az Nhtv . 11 . §-ában „a Testülettel egyetértésben” szöveg, valamint az Nhtv . 26 .
§-a .

(3) Az Nhtv. 25. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép :

„A Nemzeti Médiahatóság feladatai

„25 . § A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek megtartását a Nemzeti Médiahatóság a
közszolgálati médiaszolgáltatók médiaszolgáltatási tevékenységének ellen őrzésére vonatkozó
szabályok megfelel ő alkalmazásával ellen őrzi .”

136 . §

(1) Ahol jogszabály Országos Rádió és Televízió Testületet említ, azon — ha e törvény jogutódlásr a
vonatkozó rendelkezéseib ő l más nem következik — Nemzeti Médiahatóságot, ahol az Országo s
Rádió és Televízió Testület elnökét említi, azon a Nemzeti Médiahatóság Tanácsának elnökét kell
érteni .

(2) Ahol jogszabály műsorszolgáltatást, illetve műsorszolgáltatót említ, azon — a műsorszolgáltatás i
szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken kívül — médiaszolgáltatást, illetve
médiaszolgáltatót kell érteni .

XVI. Fejezet
Átmeneti rendelkezések

137 . §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy e törvény végrehajtása érdekében költségvetési címet, illetv e
az ahhoz tartozó el őirányzatokat hozzon létre, el őirányzatokat töröljön, illetve az egye s
elő irányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre .

A közszolgálati médiaszolgáltatókra vonatkozó átmeneti rendelkezése k

138. §

A közszolgálati médiaszolgáltató 2010 és 2012 között az e törvényben meghatározottakon túl ,
kereskedelmi tevékenységként reklámból származó bevételszerzést is folytathat, azzal, hogy a 36 . §
(3) bekezdésének alkalmazása során 2010-ben hat percnyi, 2011-ben négy percnyi, 2012-ben kettő
percnyi idő tartamban tehet közzé reklámot .
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139 . §

(1) A Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízi ó
Közalapítvány 2010 . január 1-jén e törvény erejénél fogva megsz űnik, jogai és kötelezettségei — a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel — ebben az időpontban a törvény erejénél fogva a Magya r
Rádió Közalapítvány esetében a Magyar Rádió Zrt .-re, a Magyar Televízió Közalapítvány esetében
a Magyar Televízió Zrt .-re, illetve a Hungária Televízió Közalapítvány esetében a Duna Televízi ó
Zrt .-re szállnak .

(2) A Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt ., illetve a Duna Televízió Zrt . részvényének
tulajdonjoga 2010. január 1-jén e törvény erejénél fogva a magyar államra száll, az azza l
összefüggő jogokat e törvény rendelkezései szerint a TVT gyakorolja.

(3) A Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízi ó
Közalapítvány kuratóriuma elnökségének tagjait — ha nem választják meg őket az e törvény alapján
megválasztandó valamely testület tagjává — a Közalapítvány megszűnését követő hat hónapon
keresztül a korábbi havi díjazásuknak megfelelő összegű külön juttatás illeti meg, amelyet részükr e
a Magyar Televízió Zrt., a Magyar Rádió Zrt., illetve a Duna Televízió Zrt . fizet meg .

(4) A Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízi ó
Közalapítvány ellenőrző testülete elnökét és tagjait — ha nem választják meg őket az e törvény
alapján megválasztandó valamely testület tagjává — a Közalapítvány megsz űnését követő hat
hónapon keresztül a korábbi havi díjazásuknak megfelelő összegű külön juttatás illeti meg, amelyet
részükre a Magyar Televízió Zrt ., a Magyar Rádió Zrt ., illetve a Duna Televízió Zrt . fizet meg .

(5) A Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt ., illetve a Duna Televízió Zrt . alapító okiratainak
e törvénnyel összefüggő módosítását — a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi I. törvény
66. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően — az Országgyűlés médiaügyekben feladatkörrel rendelkez ő
bizottsága a bizottsági tagok legalább kétharmadának szavazatával 2009 . október 31-ig fogadja el .

(7) Az 140 . § (1) bekezdése nem zárja ki, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató számára a központ i
költségvetés a csoportos léptszámleépítés végrehajtásához támogatást nyújtson .

(8) A Kormány és a TVT 2010 . december 31-ig együttesen gondoskodnak arról, hogy a Magyar
Rádió művészeti együttesei nemzeti művészeti intézményként folytassák tevékenységüket .

141 . §

(1) A KÖT, a TVT és a közszolgálati médiaszolgáltató felügyel őbizottságának tagjait els ő ízben
2009. június 30-ig kell megválasztani, azzal, hogy a jelöléshez 2009 . június 1-től a 49 . § (4)
bekezdésében, 59. § (4) bekezdésében és 62 . § (5) bekezdésében meghatározott szavazati mérté k
szükséges . A KÖT, a TVT és a közszolgálati médiaszolgáltató felügyelőbizottságának e bekezdés
szerint megválasztott tagjai 2010 . január 1-jén lépnek hivatalba .

(2) Ha a TVT tagjait az Országgyűlés e törvény hatálybalépéséig nem választja meg, a TVT
tagjainak megválasztásáig a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a
Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumai elnökségeinek tagjaiból álló testület e törvénynek a
TVT-re vonatkozó rendelkezései alkalmazásával gyakorolja a TVT hatásköreit, azzal, hog y
díjazásként az e törvényben a TVT tagjainak díjazásaként meghatározott összeg egyötödére
jogosultak .
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(3) A TVT tagjainak megválasztásával a Magyar Televízió Zrt., a Magyar Rádió Zrt . és a Dun a
Televízió Zrt. elnökeinek megbízatása e törvény erejénél fogva vezérigazgatói jogviszonnyá alaku l
át. Elnöki megbízatással rendelkező személy hiányában a vezérigazgató jogkörét a vezérigazgat ó
megválasztásáig, de legkésőbb 2010. március 31-ig az elnök jogkörét gyakorló alelnök gyakorolja .
A Magyar Televízió Zrt ., a Magyar Rádió Zrt . és a Duna Televízió Zrt. elnökei számára a megbízási
szerződésük alapján a jogviszony megszűnésekor legfeljebb hathavi megbízási díj fizethet ő ki .

(4) A TVT tagjainak megválasztásával a Magyar Televízió Zrt ., a Magyar Rádió Zrt . és a Duna
Televízió Zrt . alelnökeinek e megbízatása — munkaviszonyuk érintetlenül hagyásával — a törvény
erejénél fogva megszűnik .

(5) Ha az Országgyűlés a Magyar Televízió Zrt., a Magyar Rádió Zrt . és a Duna Televízió Zrt .
felügyelőbizottsága tagjait e törvény hatálybalépéséig nem választja meg, az egyes gazdasági
társaságok felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáig a felügyelőbizottság hatáskörét a Magyar
Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány, illetve a Hungária Televízi ó
Közalapítvány ellenőrző testülete tagjaiból álló testület e törvénynek a közszolgálat i
médiaszolgáltató felügyelőbizottságára vonatkozó rendelkezései alkalmazásával gyakorolja .

142. §

A 57 . § (4) bekezdésében meghatározott korlátozást 2010 . december 31-ig nem kell alkalmazni
azokra a gazdasági társaságokra, amelyekben a Magyar Televízió Zrt ., a Magyar Rádió Zrt . és a
Duna Televízió Zrt . e törvény hatálybalépésékor részesedéssel rendelkezik .

143 . §

(1) A közszolgálati szerz ődést első ízben a 2010. évre kell megkötni .

(2) Az 53. § (5) bekezdésében meghatározott beszámolót a 2010 . év vonatkozásában kell el őször
elkészíteni .

(3) A KÖT és a Nemzeti Médiahatóság beszámolóját első ízben a 2010 . év vonatkozásában kell
elkészíteni .

Az Országos Rádió- és Televízió Testületre vonatkozó átmeneti rendelkezése k

144 . §

(1) Az Országos Rádió- és Televízió Testület (a továbbiakban : ORTT) és annak hivatali szerve e
törvény hatálybalépésével megszűnik .

(2) Az ORTT elnöke és tagjai megbízatásának megszűnésére külön törvény rendelkezései
irányadóak .

(3) Az ORTT és hivatali szervének jogutódja — a 151 . § (1) bekezdésében és a (4) bekezdésbe n
meghatározott feladat kivételével — a Nemzeti Médiahatóság .

(4) Az ORTT által kötött támogatási szerződések vonatkozásában az ORTT jogutódja a
Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft.
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(5) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvény 14 . § (1) bekezdés c) pontjának
alkalmazása szempontjából az ORTT jogutódjának a Nemzeti Médiahatóságot, illetve a 151 . § (1 )
bekezdésében meghatározott feladat vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési Hatóságot kell tekinteni .

(6) A műsorszolgáltatási jogosultságokra az ORTT által kiírt, de 2009 . december 31-ig el nem bírált
pályázatokat e törvény erejénél fogva visszavontnak kell tekinteni .

(7) Az ORTT Panaszbizottsága el őtt folyamatban levő eljárások e törvény hatálybalépésekor, e
törvény erejénél fogva megsz űnnek .

(8) Az ORTT el ő tt folyamatban levő eljárásokat a Nemzeti Médiahatóság folytatja, illetve azokban
az Rttv. rendelkezései szerint döntést hoz .

(9) A 83. § (1) bekezdés g) pontja szerinti módszertant a Nemzeti Médiahatóság 2010 . június 30-i g
határozza meg.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott időpontot megelőző időszak tekintetében a Nemzeti
Médiahatóság közönségaránynak, illetve hallgatottságnak a médiaszolgáltatások piacán általánosa n
elfogadott módszertan alapján felvett adatokat tekinti .

145 . §

(1) A Tanács tagjait els ő ízben 2009 . június 30-ig kell megválasztani, azzal, hogy a jelöléshez 2009 .
június Hét követ ően a 78 . § (4) bekezdésében meghatározott szavazati mérték szükséges . A Tanács
e bekezdés szerint megválasztott tagjai 2010 . január 1-jén lépnek hivatalba .

(2) Ha a Tanács tagjait az Országgy űlés e törvény hatálybalépéséig nem választja meg, a Tanác s
tagjainak megválasztásáig az Országos Rádió és Televízió Testület e törvény hatálybalépésé t
közvetlenül megelőzően hivatalban volt tagjai e törvénynek a Tanácsra vonatkozó rendelkezései
alkalmazásával gyakorolják a Tanács hatásköreit azzal, hogy a Tanács elnökének hatásköreit a z
ORTT elnöke gyakorolja . A Tanács és a Tanács elnökének hatásköreit gyakorló személyek a
Nemzeti Médiahatóság tagjai számára e törvény alapján biztosított díjazás egyharmadár a
jogosultak .

(3) Az Országos Rádió- és Televízió Testület kezelésében levő , a terjesztett műsorok kimenő
jelének rögzítésével létrehozott adatokat a Nemzeti Audiovizuális Archívum rendelkezésére kel l
bocsátani, azzal, hogy azokkal összefüggésben a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szól ó
törvényben meghatározott kötelezettségeket nem kell teljesíteni .

(4) Az NHH e törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül átadja a Nemzeti
Médiahatóságnak a kiegészítő digitális szolgáltatások általa vezetett nyilvántartását .

146 . §

A Kormány 2011 . október 15-ig az Országgyűlés elé terjeszti a médiaszolgáltatások és az
elektronikus hírközlés piacának egységes piac-felügyeleti szervének felállításáról szól ó
törvényjavaslatot.

147 . §
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A közösségi médiaszolgáltató az 5 . § (1) bekezdésében meghatározott mértékbeli követelményeke t
első ízben 2010-ben köteles teljesíteni, feltéve, hogy e törvény kihirdetéseko r
közműsorszolgáltatóként vagy nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóként m űködik .

A Műsorszolgáltatási Alapra vonatkozó átmeneti rendelkezése k

148. §

A 2009. december 1-jén a Műsorszolgáltatási Alap számláján levő pénzeszközök a közszolgálat i
tartalomelőállítás-támogatási célelő irányzatot illetik meg.

149. §

(1) A Műsorszolgáltatási Alap e törvény hatálybalépésével, a törvény erejénél fogva megszűnik .

(2) A Műsorszolgáltatási Alap tulajdonában levő ingatlanok e törvény hatálybalépésével, a törvén y
erejénél fogva a magyar államra szállnak, azonban 2010 . december 31-ig az azokkal összefüggő
vagyonkezelő i jogokat vagyonkezel ő i szerződés hiányában is a Közszolgálati Tartalomel őállítás-
támogatási Nonprofit Kft . gyakorolja.

150 . §

(1) A Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft . alapító okiratát a magyar állam
nevében eljárva az Országgyű lés médiaügyekben feladatkörrel rendelkez ő bizottsága a bizottsági
tagok legalább kétharmadának szavazatával 2009 . október 31-ig fogadja el .

(2) A Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft . pénzbeni törzstőkéjét a
Műsorszolgáltatási Alap terhére kell biztosítani .

(3) A Műsorszolgáltatási Alappal e törvény hatálybalépésekor fennálló foglalkoztatásra irányul ó
jogviszonyok e törvény erejénél fogva, a munkáltató személyében bekövetkez ő jogutódlásként a
Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft.-vel fennálló munkaviszonnyá alakulnak
át.

(4) A Műsorszolgáltatási Alap által e törvény hatálybalépését megelőzően vállalt kötelezettségeket
a közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási célelőirányzat terhére kell teljesíteni . A
Műsorszolgáltatási Alap által kötött szerződések alapján a jogosultat terhelő kötelezettségek
teljesítésének igazolásáról, a támogatási szerz ődésekkel kapcsolatos méltányossági kérelmekr ő l, az
esetleges szerződésszegések kapcsán alkalmazandó szankciókról és ebb ől eredő
igényérvényesítésekről a Közszolgálati Tartalomel őállítás-támogatási Nonprofit Kft . dönt .

(5) A Műsorszolgáltatási Alap által létesített jogviszonyok alapján e törvény hatálybalépésé t
követően esedékes bevételek a közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási célelőirányzatot illetik
meg.

(6) A Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft . elkészíti a Műsorszolgáltatási
Alap zárómérlegét, illetve elvégzi a Műsorszolgáltatási Alap által kötött támogatási szerződésekkel
kapcsolatos ellenőrzési és igényérvényesítési feladatokat .

(7) A Műsorszolgáltatási Alap kezelésében levő , műsorokat és műsorszámokat tartalmazó adatoka t
a Nemzeti Audiovizuális Archívum rendelkezésére kell bocsátani, azzal, hogy azokkal
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összefüggésben a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvényben meghatározot t
kötelezettségeket nem kell teljesíteni .

(8) A Műsorszolgáltatási Alap által közműsorszolgáltatókkal kötött támogatási szerz ődések
érvényességét e törvény hatálybalépése nem érinti .

A műsorszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos átmeneti rendelkezése k

151 .

(1) Az Országos Rádió- és Televízió Testület által kötött műsorszolgáltatási szerződések
vonatkozásában az Országos Rádió- és Televízió Testület jogutódja a Nemzeti Hírközlési Hatóság .

(2) A műsorszolgáltatási szerz ődésben részes műsorszolgáltató a műsorszolgáltatási szerz ődésben
meghatározott műsorszolgáltatási díjat negyedévenként el őre, a közszolgálati tartalomelőállítás-
támogatási célelő irányzat javára fizeti meg . A díjfizetés késedelme esetén az NHH a díjfizeté s
teljesítésére a műsorszolgáltató harminc napos határidővel felhívja, amely határidő eredménytelen
eltelte esetén a szerz ődést felmondja. A műsorszolgáltató az általa fizetendő műsorszolgáltatás i
díjba beszámíthatja az e törvény alapján megfizetett felügyeleti díjat, illetve közszolgálat i
tartalomelőállítás-támogatási járulékot.

(3) A műsorszolgáltatási szerz ődésre e törvénynek az analóg műsorszórással megvalósuló rádió s
médiaszolgáltatás hatósági szerződésére vonatkozó rendelkezéseit, így különösen a
médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezménye k
tekintetében megfelel ően alkalmazni kell .

(4) E törvénynek a médiaszolgáltató jogi személyisége típusának meghatározására vonatkoz ó
rendelkezéseit nem kell alkalmazni az e törvény hatálybalépésekor műsorszolgáltatási szerz ődéssel
rendelkező műsorszolgáltatóra.

152 . §

(1) Az e törvény hatálybalépésekor érvényes televíziós műsorszolgáltatási jogosultság e törvény
erejénél fogva 2011 . december 31-ig meghosszabbodik, ha annak érvényessége a műsorszolgáltatás i
szerződés szerint ezen időpontnál előbb szűnne meg .

(2) Az e törvény hatálybalépésekor érvényes televíziós műsorszolgáltatási jogosultság – az az
alapján szolgáltatott médiaszolgáltatásnak a Nemzeti Médiahatóság nyilvántartásában való
bejegyzettségét nem érintve – 2011 . december 31-én e törvény erejénél fogva, kártalanítás nélkü l
megszűnik .

(3) Az arra kötelezett médiaszolgáltatóknak a 27 . § (2) bekezdésben meghatározott követelményt
2012 . január 1-jéig fokozatosan kell teljesíteni olyan módon, hogy az ott megjelölt európai művek
aránya a 10%-ot, az eredetileg magyar nyelven készített művek aránya a 7%-ot ezen id őpontig
terjedő időszakban is – 27 . § (5) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – el kell hogy érje .

153 . §

(1) Az e törvény hatálybalépésekor a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító
országos televízió m űsorszolgáltatókat kizárólag a műsorszolgáltatási szerződés alapján terhelő
műsorszerkezeti kötelezettségek e törvény hatálybalépésével a törvény erejénél fogva megszűnnek.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műsorszolgáltatót – a közszolgálati műsorszolgáltatók
kivételével – 2010 . június 30-ig a meghatározó véleménybefolyásoló képességű médiaszolgáltatót e
törvény alapján terhelő kötelezettségek akkor is terhelik, ha a Nemzeti Médiahatóság őt nem
minősítette meghatározó véleménybefolyásoló képességűmédiaszolgáltatónak .

154. §

(1) Az e törvény hatálybalépésekor érvényes körzeti és helyi rádiós m űsorszolgáltatási jogosultság e
törvény erejénél fogva 2010 . június 30-ig meghosszabbodik, ha annak érvényessége a
műsorszolgáltatási szerz ődés szerint ezen időpontnál előbb szűnne meg .

(2) A Magyar Rádió Zrt . e törvény hatálybalépésekor érvényes műsorszolgáltatási jogosultságai e
törvény erejénél fogva határozatlan idej űvé alakulnak át .

A Nemzeti Audiovizuális Archívummal kapcsolatos átmeneti rendelkezések

155 . §

(1) A Nemzeti Audiovizuális Archívummal összefüggésben a Neumann János Digitális Könyvtár é s
Multimédia Központ Közhasznú Társaságot megillető jogosultságok és kötelezettségek e törvény
hatálybalépésével, a törvény erejénél fogva a Nemzeti Médiahatóságra szállnak át .

(2) A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Közhasznú Társaságnak a
Nemzeti Audiovizuális Archívum működtetésével összefüggő tevékenységet végző
munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya e törvény erejénél fogva, a munkáltató személyébe n
bekövetkező jogutódlásként a Nemzeti Médiahatósággal fennálló munkaviszonnyá alakulnak át .

(3) A Nemzeti Médiahatóság Tanácsa az első tagjai hivatalba lépését követő kilencven napon belül
gondoskodik az ORTT műsorfigyelő és -elemző szolgálata és a Nemzeti Audiovizuális Archívum
párhuzamos feladatainak hatékony ellátását biztosító intézkedések meghozataláról .

Dr. Jánosi György
MSZP
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A magyarországi médiaszabályozási rendszer átfogó reformra szorul . A Javaslat a
médiaszabályozás reformját egyetlen jogszabályban, a médiaszolgáltatásokról szóló ú j
törvényben rendezi . A törvény legfőbb szabályozási területei : a piacra lépés szabálya i
(versenyszabályozás, monopólium ellenes rendelkezések stb .), a tartalomra vonatkoz ó
szabályozás, a közszolgálatiság, közszolgálati intézményrendszer, a média felügyelet és a
finanszírozás .

A piacra lépés szabályai (versenyszabályozás, monopólium ellenes rendelkezések stb .) terén
általános alapelv a versenyjogi és médiajogi szabályozás együttes alkalmazása, a z
információs monopóliumok kialakulásának megakadályozása, a véleménybefolyásol ó
képesség figyelembevétele, a tájékoztatás és tájékozódás jogának érvényesülése a küls ő és
belső pluralizmus, valamint a véleményszabadság biztosítása érdekében . A digitalizáció, bár a
frekvencia szűkösség problémáját nem oldja fel teljesen, de csökkenti a szabályozás
tárgyköréhez kapcsolódó korlátos er őforrások feletti állami gazdálkodás és kontrol l
szükségességét illetve indokoltságát. Ezért az új szabályozásban a médiapiacra történ ő
belépés általános feltétele nem pályázat és hatósági döntés, hanem egy formai közigazgatás i
aktus, a nyilvántartásba vétel . Ugyanakkor a Javaslat megkülönbözteti a meghatároz ó
véleménybefolyásoló képességű (MVK) státuszú médiaszolgáltatókat, amelyekre többlet
jogszabályi kötelezettségeket ró .

A tartalmi szabályozás terén a legfontosabb alapelv az EU el ő írások átültetése a magyar
jogrendszerbe . Ennek kiinduló pontja az Európai Parlament és a Tanács – a 97/36/EK és a
2007/65/EK irányelvekkel módosított – 89/552/EGK irányelve (1989 . október 3 .) a
tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendelet i
vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról . Az irányelv átvezetésére 2009 .
december 3l-ig adott határidőt az Európai Parlament és a Tanács . Alapvető kérdés a
technológia-semleges tartalomszabályozás, a m űsorterjesztés tekintetében pedig a platfor m
semleges szabályozás, amely világos, a gyakorlatban is alkalmazható fogalmi
meghatározásokat eredményez, azaz a szolgáltatás konkrét tartalma és jellege szerint i
elhatárolást tesz lehetővé . Az új szabályozás differenciáltan kezeli a háromosztatú
médiarendszer szereplőit : a közszolgálati, a kereskedelmi és a közösségi médiaszolgáltatóka t
is . A Javaslat a rádiózásra differenciált, a televíziózáshoz képest enyhébb, alapvet ően a
verseny-, a reklámszabályokra, valamint a kiskorúak védelmére, a gyűlöletkeltés tilalmára
összpontosító szabályozást vezet be .

Az új audiovizuális médiaszabályozás szempontjából továbbra is els ődleges az alkotmányo s
értékek védelme. Ebből kiindulva az általános érvényű tartalomra vonatkozó szabályozás
különösen a következő értékeken alapul : a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadsága, a
gyermekek és az emberi méltóság kitüntetett jelentősége, a faji, nemzeti, nemzetiségi, vallási ,
illetve nemi hovatartozáson alapuló gyűlöletkeltés és hátrányos megkülönböztetés tilalma, a
vélemények és a kultúra sokszínűsége, valamint a nemzeti, európai és egyetemes kultúra
értékeinek megjelenítése, gyarapítása. Az újfajta tartalomszabályozás – a „ kibocsátó”, a
szolgáltató helyett – a befogadó, a médiafogyasztó szempontjait kezeli kiindulópontként .
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A közszolgálatiság terén a Javaslat alapvető célja a közszolgálatnak, mint a modern ,
konvergens médiapiacon az állami szerepvállalás legfontosabb eszközének kiemelt
jelentőséggel történő kezelése. A Javaslat rögzíti a közszolgálati média fenntartásána k
legalapvetőbb céljait, amelyek a következők: tájékoztatás, információ-szolgáltatás, a
társadalmi integráció erősítése, a hatalomgyakorlás ellenőrzése (politikai tényfeltárás), az
önkormányzó nyilvánosság támogatása, a nemzeti integráció és a nemzeti kultúra fenntartása ,
gyarapítása. A közszolgálati média fenntartása alapvető céljainak meghatározása az
Országgyűlés feladata törvényi keretek között . Ennek alapján – a Javaslatban részletezet t
módon – a feladatok középtávú meghatározása a közszolgálati megrendelés keretében
történik . A feladat meghatározó jelentőségű szereplője – az Országgyűlés által átruházott jo g
és felelősség alapján egy új intézmény : a Közszolgálati Tanács. A megrendelésnek
megfelelően a közszolgálati médiaszolgáltató kidolgozza éves konkrét tervekre lebontott ,
költségelemzésekkel alátámasztott javaslatát, amely – jóváhagyása esetén – az éves üzleti é s
műsorterv alapja.

A Javaslat szerint a három egyszemélyes Zrt .-ként működő közszolgálati médiaszolgáltató (a
Magyar Televízió, a Duna Televízió és a Magyar Rádió) a továbbiakban alapvet ően a
gazdasági törvény (Gt .) szabályai szerint működik, élén vezérigazgatóval . A Zrt-k tulajdonosa
az Országgyűlés, kezelője a Tulajdonosi Vagyonkezelő Testület (TVT), melynek tagjait a
Javaslatban leírt módon az Országgyűlés választja . A TVT végzi a Zrt-k vagyonkezelését ,
gyakorolja a Gt. szerinti tulajdonosi-részvényesi jogokat és hatáskörébe tartozóan a szinergiá k
kihasználására törekszik a három médiaszolgáltató vonatkozásában . A Zrt-k vezérigazgatóit a
Tulajdonosi Vagyonkezelő Testület választja meg nyílt pályázat útján 4 évre . A Zrt-k
Felügyelő Bizottságainak elnökeit és tagjait részben a TVT választja meg, részben a Gt .
alapján a dolgozók delegálják .

A Javaslat a műsorterjesztés terén jogszabályi kötelezettségekkel biztosítja a közszolgálati ,
továbbá a helyi és közösségi tartalmak mindenki számára, méltányos feltételek mellett i
hozzáférhetővé tételét, oly módon, hogy e kötelezettségek rögzítetten, de a műsorterjesztési
technológiák és a jellemző lakossági vételi módok változását is követ ő , rendszere s
felülvizsgálat alapján kerüljenek bevezetésre .

A Javaslat szerint a médiafelügyelet terén az elmúlt időszak tapasztalataira építve, a
megszűnő ORTT-hez képest, az új hatóság feladatai érdemben megváltoznak,
decentralizálódnak, a belső hivatali rend jelent ősen átalakul . Az új rendszerbe n
médiafelügyeleti hatáskörben a leendő médiahatóság törvényességi felügyeletet gyakorol ,
műsorfigyelő és -elemző szolgálatot, monitoringot m űködtet, ellátja az EU szabályozás
alapján a felügyeleti, beszámolási stb . feladatokat . A médiahatóság hatáskörébe tartozik a
kiegyensúlyozottság vizsgálata, ennek részeként a kiegyensúlyozottsággal kapcsolato s
bejelentések és egyéb panaszok kezelése, a tartalom-klasszifikációs rendszer kidolgozása ,
működtetése, a Magyarországra irányuló médiaszolgáltatással, illetve műsorelosztással
kapcsolatos egyeztetési eljárások indítása . Szabályozó hatósági hatáskörben feladata az
önszabályozás erősítése, a társszabályozás részbeni kidolgozása és m űködtetése, az analóg
rádiós frekvenciák terén tartalmi szempontok nyújtása a Nemzeti Hírközlési Hatóság számár a
a pályáztatás lebonyolításához . Azonosítja az MVK státuszú médiaszolgáltatókat, betartatja a
rájuk és a közösségi médiaszolgáltatókra vonatkozó szabályokat, médiapiaci felügyeleti
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eljárást folytat, szükség esetén alkalmazza a törvényben szerepl ő szankciókat . Kezdeményezi
az illetékes hatóságoknál a fogyasztóvédelemmel, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáva l
és az elektronikus kereskedelmi szabályozás hatálya alá tartozó tartalmak megsértéséve l
kapcsolatos eljárásokat .

A Médiahatóság továbbra is az Országgyűlés felügyelete alatt áll : a tagjait a parlament
választja és évente beszámolási kötelezettsége van .
A finanszírozás terén a Javaslat gyökeresen új rendszer bevezetésére tesz javaslatot. A
Médiahatóság (ideértve annak hivatali szervezetét is) fenntartása a jöv őben – piacfelügyeleti
díj befizetési kötelezettséggel – a kereskedelmi szektorra hárul . A közszolgálat állam i
támogatása a költségvetésb ő l, a közpénzbő l finanszírozott tartalomszolgáltatás terén kizáróla g
egységes keretek között, a legnagyobb fokú transzparencia és társadalmi legitimáció mellet t
kidolgozott és elfogadott közszolgálati megrendelés alapján lehetséges . Ennek megfelel ően
állami direkt támogatás egyedül közszolgálati célokra adható . Bővített kerettel továbbra is
fennmarad a közszolgálati tartalom előállítás és a közösségi médiaszolgáltatók támogatása,
amelynek összegét a törvényben el ő írt befizetési kötelezettség révén a kereskedelmi szekto r
biztosítja . Ennek kezelése és pályázati úton történő elosztása azonban, mint feladat az ORTT-
tő l egy új nonprofit Kft-hez kerül, amely célel őirányzatként kezeli a befolyó összegeket é s
amelynek ügydöntő felügyelő bizottságát az Országgyűlés választja meg .

A benyújtott törvényjavaslat – a még vitatott részletkérdéseken túl – a közel két éve tart ó
ötpárti szakmai és politikai egyeztetések során kialakult koncepciót tartalmazza a z
audiovizuális médiaszolgáltatások új szabályozása terén .



99

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

ELSO RESZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejeze t
A törvény hatálya, értelmező rendelkezések

a(z)1. § – 2 . §-okhoz

A Javaslat hatálya – az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvb ől kiindulva – a
televíziós és rádiós médiaszolgáltatásra, az ilyen médiaszolgáltató által működtetett
honlapokra, valamint a műsorterjesztő által nyújtott, lekérhető médiaszolgáltatásokra és egyéb
interaktív szolgáltatásokra terjed ki .

MÁSODIK RÉSZ
A MÉDIASZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYO K

II. Fejeze t
A médiaszolgáltatási jogosultság

Általános szabályok
a(z) 3. § – 4 . §-okhoz

A Javaslat a Magyarországon letelepedett médiaszolgáltatókra és a Magyarországo n
terjesztett médiaszolgáltatásokra egyaránt állapít meg szabályokat, a nem letelepedet t
médiaszolgáltatók esetében azonban az irányelvvel összhangban speciális eljárási szabályok
érvényesülnek .

Nyilvántartás
a(z) 5.§ – 6. §-okhoz

A frekvenciaszűkösség megszűnésével – főszabályként – médiaszolgáltatás bejelentés alapján
bármely részvénytársaság, illetve közösségi médiaszolgáltatás esetében bármely egyesüle t
vagy non-profit gazdasági társaság által nyújtható. A bejelentésnek a nyilvántartásba vételr e
kell irányulnia, amelyet a Nemzeti Médiahatóság közhitelesen vezet .

Hatósági szerződés
a(z) 7.§ – 11. §-okhoz

A rádiós digitális átállás várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, a ma használatos
rádiókészülékeken fogható rádiós médiaszolgáltatások körében a frekvenciaszűkösség még
egy ideig megmarad . Az analóg műsorszórással megvalósuló rádiós médiaszolgáltatás a
Javaslat szerint hatósági szerződés alapján nyújtható . A hatósági szerződés létrejöttéhez
szükséges pályázatot – a Médiahatóság által adott tartalmi szempontok alapján – a Nemzet i
Hírközlési Hatóság bonyolítja le .
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Archiválási kötelezettség
a(z) 12 .§ -14. §-okhoz

A Javaslat a közel azonos tevékenységet végző Nemzeti Audiovizuális Archívumot és a
Médiahatóság hivatali szervezetében m űködő műsorfigyelő szolgálatot összevonja . Ezáltal
biztosítható, hogy a NAVA finanszírozását a médiaszolgáltatók felügyeleti díjából lehesse n
fedezni, így az ne terhelje a központi költségvetést . A médiaszolgáltatókat köteles példányo k
rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége terheli, továbbá a m űsorterjesztő t is a letelepedett
médiaszolgáltatás műsorának vonatkozásában .

III . Fejezet
A médiaszolgáltatási jogosultsággal összefüggő tartalmi követelmények

Az emberi méltóság védelm e
a(z) 15.§ -16. §-okhoz

A Javaslat rögzíti, hogy a médiaszolgáltató és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó
köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége ne m
sértheti az alapvet ő jogokat, illetve az nem irányulhat gyűlölet keltésére, valamint egye s
társadalmi csoportok nyílt vagy burkolt megsértésére, illetve kirekesztésére .
A Javaslat ezzel összefüggésben szabályozza, hogy a kép- vagy hangfelvétel nyilvánosságr a
hozatalához való el őzetes hozzájárulás visszavonását a médiaszolgáltató nem akadályozhatj a
meg, az erre vonatkozó szerződési kikötés semmis, amennyiben a nyilvánosságra hozatal a
hozzájárulást adó vagy rá tekintettel más személy emberi méltóságát vagy személyiségi jogait
sértené.

A rendeltetésszerűjoggyakorlás követelménye
a(z) 17 . §-hoz

A médiaszolgáltató és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó számára a Javaslat elő írja,
hogy a rá vonatkozó szabályokból fakadó jogosultságait rendeltetésüknek megfelel ően
gyakorolja, illetve kötelezettségeinek rendeltetésüknek megfelel ően tesz eleget .

A gyermekek és a fiatalkorúak védelm e
a(z) 18 .§ — 24 . §-okhoz

A Javaslat a kiskorúak védelmét a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan biztosítja, azonban új
kategóriaként bevezeti a nyolc éven aluliak számára nem ajánlott műsorszám kategóriáját ,
mivel a gyermekek pszichikai fejlődése szempontjából jelentős különbség van egy
óvodás/kisiskolás és egy fels ő tagozatos gyermek között .
A Nemzeti Médiahatóság a kategóriába sorolás szempontjairól közleményt ad ki, amelyne k
tervezetét köteles közzétenni és az arra észrevételt tev őkkel egyeztetést folytatni és nyilváno s
meghallgatást tartani .
A kategóriába sorolt műsorszámok közzétételének szabályait is megállapítja a Javaslat .
A szabályozás kitér az egyre inkább terjedő gyermekzárak szabályozására, illetve a kiskorúak
védelmét a lekérhető műsorszámok esetében is biztosítja.
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A szerkesztői szabadság védelme
a(z) 25 . §-hoz

A Javaslat a véleménynyilvánítás szabadságának fokozott védelme érdekében a felelős
szerkesztők esetében rögzíti, hogy számukra jogszabálysért ő tevékenységre történ ő utasítást a
munkaviszonyára tekintettel egyébként utasításadási joggal rendelkez ő személy sem adhat .

A szolgáltatók egyes közzétételi kötelezettsége i
a(z) 26 . §-hoz

A médiaszolgáltató és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó köteles honlapot működtetni ,
azon a szolgáltatását igénybe vevők számára elérhetővé tenni a gazdasági társaságról
információkat, a kapcsolattartás lehetőségét, a műsorszámok kezdésének és befejezéséne k
időpontját .

A médiaszolgáltatókra vonatkozó egyes műsorszerkezeti kötelezettsége k
a(z) 27. §-hoz

A Javaslat a televíziós médiaszolgáltatóra meghatároz az évi teljes műsoridő vonatkozásában
európai művek, azon belül is eredetileg magyar nyelven készített m űvek arányát . A tő l e
független el őállítóval készíttetett, illetve beszerzett művek arányát általános érvénnye l
meghatározza .
A rádiós médiaszolgáltatóra vonatkozóan külön szabályként az eredetileg magyar nyelve n
készített művek arányát is meghatározza .

A meghatározó véleménybefolyásoló képesség űmédiaszolgáltatók kötelezettségei
a(z) 28 . §-ho z

A Nemzeti Médiahatóság eljárásában meghatározó véleménybefolyásoló képességű
médiaszolgáltatónak nyilvánítja a médiaszolgáltatót a Javaslatban megfogalmazott feltétele k
fennállása esetén az egy év átlagában meghatározott közönségaránya/hallgatottság a
figyelembevételével .
A műsorszerkezeti követelmények általános szabályaitól szigorúbb kötelezettségeket állapít
meg a Javaslat a meghatározó véleménybefolyásoló képesség ű médiaszolgáltatóra nézve .
Időszerű kérdésekkel foglalkozó műsorszámot naponta, gyermekeknek szóló műsorszámot
hétvégenként, illetve munkaszüneti napokon meghatározott idősávban és idő tartamban
köteles szolgáltatni . A médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a hírműsorszámok,
filmalkotások és filmsorozatok magyar felirattal, illetve az eredetileg nem magyar nyelve n
készített filmek és filmsorozatok legalább egynegyede eredeti nyelven, magyar felirattal i s
elérhetőek legyenek .
A meghatározó véleménybefolyásoló képesség ű médiaszolgáltató a tevékenységér ő l a évente
fenntarthatósági jelentést készít, amelyet honlapján köteles közzétenni .

IV. Fejezet
A kereskedelmi közlemények
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A kereskedelmi közleményekre vonatkozó általános szabályo k
a(z) 30 .§ – 32. §-okhoz

A reklámszabályozást a Javaslat az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv közös
európai minimumszabályai alapján állapítja meg, azzal, hogy a gyermekeknek szóló m űsorok
közben elhelyezett reklámokra, a meghatározott alkoholtartalmú szeszesitalok és a
gyógyszerek reklámozására, illetve a közvetlen vásárlási ajánlatokra némileg szigorúb b
szabályokat határoz meg .
A kereskedelmi közleményre vonatkozó általános szabályok között rögzíti a Javaslat, hogy e
jellegének azonosíthatónak kell lennie, elkülönítve kell közzétenni, továbbá tilos a burkolt,
vagy tudatosan nem észlelhető kereskedelmi közlemény közzététele .
A Javaslat ösztönzi az ön- és társszabályozást a kereskedelmi közlemények közzétételéne k
speciális eseteinek vonatkozásában .

Szponzorálás
a(z) 33 .§ – 34. §-okhoz

A Javaslat rögzíti, hogy a szponzorálás, a szponzormegjelenítés nem ösztönözhet közvetlenü l
termék vagy szolgáltatás megvásárlására, illetve igénybevételére . Kijelöli, hogy mely gazdaság i
társaságok nem nyújthatnak szponzorálást . Kifejezetten tiltja párt vagy párt résztulajdonába n
álló gazdasági társaság általi szponzorálást .

Termékelhelyezés
a(z) 35 . §-hoz

A termékelhelyezésre célhoz kötötten kerülhet sor. A termékelhelyezés tényéről a nézőket,
hallgatókat egyértelműen tájékoztatni kell . A Javaslat kijelöli, hogy mely gazdasági társaságo k
érdekében nem kerülhet sor termékelhelyezésre . Bizonyos műsorszámok esetében tiltott a
termékelhelyezés .

A reklám
a(z) 36 .§ – 38 . §-okhoz

A reklámot elkülönítve lehet közzétenni . A Javaslat meghatározza a m űsoridőn belül i
közzététel idejét, időtartamát .

Felelősségi szabályok
a(z) 39. §-hoz

A Javaslat főszabályként a médiaszolgáltató felelősségét állapítja meg a kereskedelmi
közlemény közzétételéért . Szponzorálás és termékelhelyezés esetében a vállalkozás ,
amelynek érdekében történt a közzététel felelősségét is megállapítja .

V. Fejezet
Kizárólagos közvetítési jogo k

A társadalom számára nagy jelentőséggel bíró események televíziós közvetítése
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a(z) 40 .§ – 41 . §-okhoz

Az állampolgárok tájékozódásához való jogából következik, hogy a társadalom számára nag y
jelentőséggel bíró események televíziós figyelemmel kísérését biztosítani kell, a kizárólago s
közvetítési jog gyakorlásának korlátai vannak . A társadalom számára nagy jelent őséggel bíró
események jegyzékére a Nemzeti Médiahatóság tesz javaslatot .

Rövid tudósítás
a(z) 42 . §-hoz

A közvetítő televíziós médiaszolgáltató a közérdekl ődésre számot tartó eseményr ő l kötele s
biztosítani a tudósító televíziós médiaszolgáltató számára a rövid tudósítás közzétételét . A
rövid tudósítás közzétételekor a közvetítő televíziós médiaszolgáltatót meg kell nevezni .

Országgyűlési közvetítés
a(z) 43 . §-hoz

A jelenleg hatályos szabályozás átvétele, az Országgy űlés Hivatala által működtetett zártláncú
rendszer kimen ő jelének átvételét, annak szabályait rögzíti a Javaslat .

HARMADIK RÉSZ
A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖ S

SZABÁLYOK

VI. Fejezet
A közszolgálati médiaszolgáltatás alapelve i

a(z) 44 .§ – 45 . §-okhoz

A Javaslat közszolgálati célokat fogalmaz meg, a közszolgálati médiaszolgáltató ezen célo k
érvényesülése érdekében köteles tevékenységét kifejteni .
A közszolgálati megrendelést, a közszolgálati alapelvek érvényesülését és egyben a
feladathoz kötött állami finanszírozást a közszolgálati szerződés biztosítja, amelyet a
közszolgálati médiaszolgáltatók a Közszolgálati Tanáccsal kötnek meg . A Közszolgálati
Tanács a közszolgálati szerződés megalapozásaként három évre közszolgálati stratégiát alkot ,
amelynek tervezetére bárki észrevételt tehet és a nyilvános meghallgatáson alakíthat .

VII. Fejezet
A Közszolgálati Tanács

A Közszolgálati Tanács feladatai és jogállása
a(z) 46 .§ – 47. §-okhoz

A Közszolgálati Tanács hat tagból álló, testületként működő autonóm államigazgatási szerv .
A Javaslat meghatározza a testület feladatait, elnökének és alelnökének jogkörét . A KÖT
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évente beszámol tevékenységéről az Országgyűlésnek, a Javaslat meghatározza a beszámol ó
elfogadásának szabályait .

A Közszolgálati Tanács működésének nyilvánossága
a(z) 48. §-hoz

A KÖT üléseirő l készült összefoglalót a saját honlapján közzé kell tennie .

A Közszolgálati Tanács tagja i
a(z) 49 .§ – 52 . §-okhoz

A Javaslat rögzíti a KÖT tagjai megválasztásának módját, a jelölttel szembeni szakmai
elvárásokat . A Javaslat megállapítja a tag jogviszonyára, a vagyonnyilatkozat tétel i
kötelezettségére, összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat ; felsorolja a tag
megbízatásának megsz űnési okait .

VIII . Fejezet
A közszolgálati médiaszolgáltató

A közszolgálati médiaszolgáltató tevékenysége
a(z) 53 .§ – 56 . §-okhoz

A közszolgálati médiaszolgáltató tevékenységét els ődlegesen a közszolgálati célo k
megvalósításának érdekében fejti ki . Közszolgálati médiaszolgáltatási szabályzatot alkot .
A Javaslat a feladathoz kötött finanszírozás alapelveit rögzíti .
A közszolgálati médiaszolgáltató kereskedelmi tevékenysége nem veszélyeztetheti a
közszolgálati feladatok ellátását, a közszolgálati célok érvényesülését, ennek megfelel ően a
Javaslat meghatározza, hogy milyen kereskedelmi tevékenységet végezhet .
A közszolgálati médiaszolgáltató köteles szerződéseirő l nyilvántartást vezetni, amelyne k
tartalma közérdekbő l nyilvános.

A közszolgálati médiaszolgáltató jogállása
a(z) 57 . §-hoz

A Javaslat rögzíti, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató nonprofit részvénytársaság, eg y
forgalomképtelen részvénye van, amelynek tulajdonosa a Magyar Állam .

A Tulajdonosi Vagyonkezelő Testület
a(z) 58 .§ – 61 . §-okhoz

A Tulajdonosi Vagyonkezel ő Testület a közszolgálati médiaszolgáltató felett gyakorolja a
vagyonkezelő i jogokat .
A Javaslat rögzíti a TVT tagjai megválasztásának módját, a jelölttel szembeni szakma i
elvárásokat . A Javaslat megállapítja a tag jogviszonyára, a vagyonnyilatkozat tételi
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kötelezettségére, összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat ; felsorolja a tag
megbízatásának megszűnési okait .
A Javaslat meghatározza a TVT hatáskörét, rendezi a TVT és a közszolgálat i
médiaszolgáltató vezérigazgatója közötti viszonyt .

A közszolgálati médiaszolgáltató felügyelőbizottsága
a(z) 62 .§ – 63 . §-okhoz

A Javaslat rögzíti közszolgálati médiaszolgáltató felügyelőbizottsága tagjai megválasztásának
módját, a jelölttel szembeni szakmai elvárásokat . A Javaslat megállapítja a tag jogviszonyára ,
a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére, összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat ;
felsorolja a tag megbízatásának megsz űnési okait .

A közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatój a
a(z) 64 . §-hoz

A közszolgálati médiaszolgáltató önálló cégjegyzésre jogosult vezet ője a vezérigazgató .
A Javaslat alkalmazhatóvá teszi a felmentvény intézményét .

IX. Fejezet
A közszolgálati szerződés

a(z) 65 .§ – 68 . §-okhoz

A feladatalapú finanszírozást a közszolgálati stratégia alapján megkötött közszolgálat i
szerződés biztosítja. A közszolgálati szerz ődés műsorperc alapú éves finanszírozás i
szerződés, amely révén pontosan meghatározható legsz a közszolgálati megrendelés tartalma ,
ezt számon lehet kérni a médiaszolgáltatón, így a költségvetési keretek is betarthatóak
lesznek . A közszolgálati szerz ődés nem teljesítése anyagi következményekkel, végsősoron
pedig a menedzsment leváltásával jár .

NEGYEDIK RÉSZ
A KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÓK

A közösségi médiaszolgáltató működésére vonatkozó egyes különös szabályo k
a(z) 69 .§ – 71 . §-okhoz

A helyi nyilvánosságban és társadalmi-közösségi részvételben fontos szerepet betölt ő
közösségi szolgáltatókra vonatkozó szabályok önálló részben különülnek el a Javaslatban . A
közösségi médiaszolgáltatás tartalmi feltételeiként el ő írja a kiegyensúlyozott tájékoztatás i
kötelezettséget, valamint azt, hogy kapcsolatot kell fenntartania azzal a társadalmi
közösséggel, amely hagyományainak ápolását vagy értékeinek gazdagítását, illetve kulturáli s
igényeinek kielégítését vállalta fel és műsoridejének egyharmadában olyan műsorszámokat
köteles közzétenni, amelyek az általa felvállalt közösségr ő l vagy közösségnek szólnak .

A közösségi médiaszolgáltató működésének nyilvánossága
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a(z) 72. §-hoz

A közösségi médiaszolgáltató a közhasznúsági jelentését, a szerz ődéseiről vezetett
nyilvántartását közzéteszi .

A Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa
a(z) 73.§ – 74. §-okhoz

A Javaslat rögzíti a Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsának összetételét, feladatait .
A közösségi médiaszolgáltatók önigazgatása is szerepet kap, azaz a közösség i
médiaszolgáltató a közösségi médiaszolgáltatási szabályzat alapján nyújtja szolgáltatását,
amelynek mintaszabályzatát a Közösségi Médiaszolgáltatók Tanácsa alkotja meg .

ÖTÖDIK RÉSZ
A MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK FELÜGYELTE

X. Fejezet
A Nemzeti Médiahatóság jogállása, szervezete és feladata i

A Nemzeti Médiahatóság jogállás a
a(z) 75 .§ – 76 . §-okhoz

A Nemzeti Médiahatóság autonóm államigazgatási szerv, amely az Országgy űlésnek
beszámolási kötelezettséggel tartozik .

A Nemzeti Médiahatóság Tanácsa
a(z) 77.§ – 81. §-okhoz

A Javaslat rögzíti az NMH tagjai megválasztásának módját, a jelölttel szembeni szakmai
elvárásokat. A Javaslat megállapítja a tag jogviszonyára, a vagyonnyilatkozat tétel i
kötelezettségére, összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat; felsorolja a tag
megbízatásának megszűnési okait .

A Nemzeti Médiahatóság Tanácsa m űködésének nyilvánossága
a(z) 82 . §-hoz

Az NMH üléseirő l készült összefoglalót a saját honlapján közzé kell tennie .

A Nemzeti Médiahatóság feladatai
a(z) 83 .§ – 86. §-okhoz

A Javaslat felsorolja az NMH feladatait . Külön kiemeli a médiaszolgáltató k
közönségarányára/hallgatottságára vonatkozó módszertan és adatok közzétételéne k
kötelezettségét; a részvénytársasági formában m űködő médiaszolgáltatónál a tulajdonosi
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megfeleltetés végrehajtásának lehetőségét; a jelentős piaci erejű médiaszolgáltatóvá
nyilvánítás eljárását .

A Nemzeti Médiahatóság együttműködése más szervekkel
a(z) 87 .§ — 94 . §-okhoz

A Nemzeti Médíahatóság és más szervek együttműködésének részleteit megállapodásban kel l
rögzíteni, amelyet az együttműködő szervek évente felülvizsgálnak.
A Javaslat a Gazdasági Versenyhivatallal, a Közszolgálati Tanáccsal, a Nemzeti Hírközlés i
Hatósággal, a Magyar Nemzeti Filmarchívummal, a fogyasztóvédelmi hatósággal, az Európa i
Bizottsággal, a közös jogkezel ő szervezetekkel ír elő együttműködési kötelezettséget .

Nyilvános meghallgatás
a(z) 95 . §-hoz

Az NMH köteles legalább félévente a jogalkalmazói gyakorlat kialakítása, illetve a
jogalkalmazói gyakorlattal kapcsolatos szakmai álláspontok és vélemények megismerés e
céljából nyilvános meghallgatást tartani .

A Nemzeti Médiahatóság gazdálkodása
a(z) 96.§ — 97. §-okhoz

Az NMH bevételét képezik az eljárásért fizetett díjak, valamint a felügyeleti díj .
A Javaslat meghatározza a felügyeleti díj fizetésére kötelezett médiaszolgáltatók körét, a
felügyeleti díj alapját, mértékét. A törvény erejénél fogva a közösségi médiaszolgáltató k
mentesülnek a felügyeleti díj fizetése alól .

XI. Fejeze t
A Nemzeti Médiahatóság hatósági eljárására vonatkozó szabályo k

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályainak alkalmazás a
a(z) 98. §-hoz

Az NMH a médiaszolgáltatásra vonatkozó szabályba ütköz ő magatartás észlelésekor kötele s
hivatalból eljárni, eljárásának eredményeként jogkövetkezményt alkalmazni .
Az NMH hatósági eljárása tekintetében az ügyészség a rá irányadó törvényi rendelkezése k
szerint törvényességi felügyeletet gyakorol .

A Nemzeti Médiahatóság e járásának joghatósági korlátai
a(z) 99 .§ — 101 . §-okhoz

A letelepedett médiaszolgáltatóval, illetve kiegészít ő digitális szolgáltatást nyújtóval
szembeni fellépésének eljárását tartalmazza, az Európai Bizottság és tagállam Nemzeti
Médiahatósága — amelynek joghatósága van a médiaszolgáltató felett — bevonásával .
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A harmadik államban letelepedett médiaszolgáltató, illetve kiegészítő digitális szolgáltatás t
nyújtó jogsértése esetén az NMH a szolgáltatás terjesztését megtilthatja .

Az eljárás megindításával összefüggő egyes kérdések
a(z) 102 .§ – 106. §-okhoz

A Javaslat meghatározza, hogy az NMH eljárása során ki minősül ügyfélnek, illetve
kérelmezőnek, továbbá meghatározza a határozat meghozatalának eljárási idejét .
Az NMH érdemi döntésével zárul a bejelentés és kezdeményezés vizsgálata, a Javaslat
meghatározza, hogy ki tekinthető bejelentőnek, illetve kezdeményez őnek.

Kizárás
a(z) 107. §-hoz

Az ügy elintézésében részt vevő személyek kizárási okait tartalmazza .

Titoktartás
a(z) 108 .* – 109. §-okhoz

A Tanács tagja, valamint az ügy elintézésében részt vevő , a hatósággal közszolgálat i
jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy titoktartás i
kötelezettségét tartalmazza .

A tényállás tisztázása
a(z) 110 . §-hoz

Az NMH eljárása során, a tényállás tisztázása érdekében bármely személyt ől vagy
szervezettől kérheti, hogy a kezelésében lévő adatokat, illetve a birtokában levő iratok
másolatát olvasható és másolható formában az NMH rendelkezésére bocsátani .
A Javaslat kifejezetten rendelkezik arról, hogy az újságíró és informátora között i
kommunikáció az NMH számára nem megismerhető .

Adatszolgáltatás
a(z) 111 . §-hoz

Az NMH adatszolgáltatási kötelezettséget írhat el ő bármely gazdasági tevékenységet folytató
személy vagy szervezet számára célhoz kötötten .

Jogkövetkezmények
a(z) 112 .§ – 113 . §-okhoz

Az NMH médiaszolgáltatásra vonatkozó szabály megsértését megállapító határozatában a
felsorolt jogkövetkezményeket alkalmazhatja .
A súlyos és sorozatosan ismétl ődő jogsértések jogkövetkezményeit is tartalmazza a Javaslat .
Határozathozatal helyett hatósági szerződés megkötésének lehetősége is biztosított ,
amennyiben a médiaszolgáltató vállalja a jogsért ő magatartás abbahagyását .
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A Javaslat rögzíti a bírság meghatározásának szempontjait, összegét .
Az NMH által kiszabott bírságok a közszolgálati tartalomel őállítás-támogatás i
célelő irányzatot illetik meg

A határozat bírósági felülvizsgálata
a(z) 114 . §-hoz

Az NMH döntése ellen fellebbezésnek nincs helye .
Az NMH határozatának bírósági felülvizsgálatának eljárását tartalmazza a Javaslat .

HATODIK RÉSZ
MŰSORSZÁMOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK TÁMOGATÁS A

XII. Fejeze t
A közszolgálati tartalomel őállítás-támogatási célelő irányzat és annak bevétele i

a(z) 115.§ – 118. §-okhoz

A Javaslat járulékfizetési kötelezettséget állapít meg az NMH nyilvántartásában szerepl ő
médiaszolgáltatóra, a letelepedett médiaszolgáltatóra és a műsorterjesztőre. A járulék fizetés e
alól mentesül a közszolgálati médiaszolgáltató és a közösségi médiaszolgáltató . A Javaslat
rögzíti a járulék alapját és mértékét, a járulék összegének csökkentési lehetőségét a saját
előállítású, a közszolgálati célok megvalósulását elősegítő , ténylegesen közzétett
műsorszámainak készítésével közvetlen összefüggésben a médiaszolgáltatónál felmerült ,
igazolt költségek összegével .
Díjfizetési kötelezettség terheli a vendéglátóipari-szállodaipar egységben, kereskedelmi
egységben vagy nyilvános területen üzemeltetett televízó-készülékek után, amely díj a
közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási célel ő irányzatot illeti meg .

XIII. Fejeze t
A közszolgálati tartalomelőállítás-támogatási célelő irányzat felhasználása

a(z) 119 .§ – 124. §-okhoz

A közszolgálati célok megvalósulását el ősegítő műsorszámok készítéséhez, illetve közösség i
médiaszolgáltató működésének támogatásához pályázati úton használható fel a célel ő irányzat .
A pályázatot a Közszolgálati Tartalomelőállítás-támogatási Nonprofit Kft. bonyolítja le a
KÖT által meghatározott pályázati célok alapján .
A Javaslat rögzíti a Nonprofit Kft. alapításának, ügydöntő felügyelőbizottságának,
ügyvezetésének szabályait .

HETEDIK RÉSZ
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDLEKEZÉSEK

XIV. Fejezet
Hatálybalépés
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a(z) 125 .§ – 126. §-okhoz

A Javaslat rendelkezései főszabályként 2010. január 1-jén lépnek hatályba .
A Javaslat XIII. fejezetében foglalt támogatási rendszer az Európai Bizottság jóváhagy ó
határozatának meghozatalát követően léphet hatályba .

XV. Fejezet
Módosuló jogszabályok

a(z) 127.§ – 136. §-okhoz

A Javaslat által módosítandó jogszabályok köre :
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007 . évi LXXIV. törvény
A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004 . évi CXXXVII . törvény
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 .
évi XLVIII . törvény
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szól ó
2008 . évi XLVII . törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996 . évi
LVII . törvény
A nemzeti hírügynökségrő l szóló 1996 . évi CXXVII . törvény

XVI. Fejezet
Átmeneti rendelkezések

a(z) 137. §-hoz

A Kormány felhatalmazását tartalmazza a költségvetési el ő irányzatok átcsoportosítására .

A közszolgálati médiaszolgáltatókra vonatkozó átmeneti rendelkezése k
a(z) 138.§ – 143 . §-okhoz

A Javaslat rendelkezéseinek megfelel ő átmeneti szabályokat tartalmaz .

Az Országos Rádió- és Televízió Testületre vonatkozó átmeneti rendelkezések
a(z) 144.§ – 147 . §-okhoz

A Javaslat rendelkezéseinek megfelel ő átmeneti szabályokat tartalmaz .

A Műsorszolgáltatási Alapra vonatkozó átmeneti rendelkezése k
a(z) 148.§ – 150 . §-okhoz

A Javaslat rendelkezéseinek megfelel ő átmeneti szabályokat tartalmaz .

A műsorszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos átmeneti rendelkezése k
a(z) 151.§ – 154 . §-okhoz
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A Javaslat rendelkezéseinek megfelelő átmeneti szabályokat tartalmaz .

A Nemzeti Audiovizuális Archívummal kapcsolatos átmeneti rendelkezések
a(z) 155 . §-ho z

A Javaslat rendelkezéseinek megfelelő átmeneti szabályokat tartalmaz .
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