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A Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján az Országgy űlés Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottsága „a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról” szóló T/l747.
számú törvényjavaslat T/1747/215 . számú egységes javaslatához a következ ő

zárószavazás el őtti módosító javaslato t

terjeszti elő :

A javaslat 220 . §-a kiegészül a következő új (17)-(21) bekezdésekkel :

„(17) A Dtv. 43 . §-ának (5) bekezdése hatályát veszti .

(18) A Dtv. 43 . §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A (2)-(3) foglalt jogosultságok pályázati kiírási dokumentációjának elkészítésére,a
pályázati eljárására és a pályáztatásra a 39-43 . §-ok megfelelően alkalmazandók . ”

(19) A Dtv . a 43 . § után kiegészül az alábbi új alcímmel :

„A helyi és körzeti vételkörzetű műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő
digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzésére vonatkozó pályázati eljárás ”

(20) A Dtv. kiegészül az alábbi új 43/A-43/M . §-okkal :

„43/A. § (1) A helyi és körzeti vételkörzetű műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehet ővé
tevő digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságokat adigitális átállás által lehetővé tett
ütemben kell pályáztatni.



(2) A helyi és körzeti vételkörzetű műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő
digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzésére vonatkozó pályázat i
eljárásokban (a továbbiakban: pályázati	 eljárás)	 a	 frekvenciahasználati jogosultság
megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt kel l
megfelelően alkalmazni az alábbi (43/A-43/K . §-ban foglalt) eltérésekkel .
(3) A pályázati eljárás — az e törvényben meghatározott kivételekkel — hivatalból, a pályázat i
felhívás közzétételével indul .
(4) A pályázati eljárás során a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árveré s
és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályban szerepl ő pályázati bizottságot nem kell
létrehozni, az eljárás során pályázati bizottság nem működik közre .
(5) A pályázati eljárás ügyintézési határideje nyolcvanöt nap . Az ügyintézési határidőbe nem
számít be a Ket.-ben meghatározottakon túl a pályázati felhívás közzététele napjátóla
pályázati ajánlat benyúitásáig terjedő időtartam, valamint a pályázat nyerteséről szóló
döntéshez szükséges hozzájárulás beszerzésére irányuló 43/1 .	 §	 (4)-(6) bekezdésben
meghatározott eljárás időtartama. Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal,
legfeljebb húsz nappal meghosszabbítható .
f6) A pályázati eljárást a Bizottság felügyeli . A Bizottság hozzájárulása szükséges a Hatóság
Elnökének (a továbbiakban : Elnök) 43/I .	 Obekezdés b) pontja szerinti - pályázat
nyertesérő l szóló – döntéséhez. A Bizottságdöntésének meghozatalához az összes szavazati
mérték kétharmada szükséges .
(7) Az (1) bekezdésben foglalt jogosultság id őtartama a jogosultságról szóló hatósági
szerződés megkötésének időpontjától számított legfeljebb 12 év .

43/B .	 (1) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon tú l
feltételként tartalmazza :
a) a pályázaton elnyerhető digitális műsorszóró adó műszaki és ellátottsági jellemz őit ,
b) a digitális rádió-, illetve televízió műsorszóró adó kiépítésének megkívánt ütemét, illetve
üzemeltetése megkezdésének időpontját ,
c) a digitális műsorszóró adón nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás tervezett lakosság i
elérésének ütemezését,
d)	 a	 digitális műsorszóró adó üzemeltetőjét terhelő szerződéskötési és továbbítási
kötelezettséget,
e) a lakosság légi- és katasztrófariasztásával, tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeket,f)
a nyertes pályázó, illetve az általa létrehozandó gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetében
vagy tényleges irányítói körében bekövetkezett változások bejelentésével kapcsolato s
feltételeket és részletes szabályokat ,
g) a pályázati ajánlat alaki és tartalmi érvényességének feltételeit .
(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl
feltételként tartalmazhatja:
a) amennyiben a pályázati kiírás lehetővé teszi több pályázó közös ajánlattételét, úgy a közö s
ajánlattétel szabályait,
b) a benyújtott pályázatokra vonatkozó ajánlati kötöttséget és annak id őtartamát .
(3) A pályázaton egyidejű leg nem vehetnek részt olyan természetes személyek, jog i
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb
szervezetek, amelyek egymással irányítási viszonyban állnak .
(4) A jogszabályban valamint a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott részvételi
feltételeknek a pályázati eljárás teljes tartama alatt meg kell felelni .
(5) A résztvev ő köteles a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani .



(6) Amennyiben az Elnök a pályázati eljárás tartama alatt a jogszabályba vagy a pályázat i
kiírási dokumentációba ütköző magatartást észlel, a pályázati kiírási dokumentációba n
részletezett jogkövetkezményeket alkalmazza, az arányosság és a fokozatosság elvét követve .

43/C. & (1) Az Elnök megvizsgálja, hogy a jelentkező (résztvevő) megfelel-e az alaki é s
tartalmi érvényesség feltételeinek.
(2) Alakilag érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
a) a jelentkező (résztvevő) nem felel meg a jogszabályban illetve a pályázati kiírás i
dokumentációban	 meghatározott	 személyi,	 részvételi	 feltételeknek,	 illetve
összeférhetetlenségi követelményeknek ,
b) a pályázati ajánlat nem a pályázati felhívásban meghatározott határid őben, helyen,
példányszámban, formában és módon került benyújtásra ,
c) a részvételi díjat határidőben nem fizették meg,
d) a pályázati ajánlat formailag nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírás i
dokumentációban meghatározott feltételeknek,
e) nem tartalmazza a pályázati jelentkezéshez szükséges - jogszabályban és a pályázati kiírás i
dokumentációban felsorolt - adatokat.
(3) Ha a pályázati jelentkezés, illetve a pályázati ajánlat a (2) bekezdés e) pontja alapjá n
hiányos, az Elnök hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. A hiánypótlás teljesítésérea
kézbesítéstől számított tizenöt nap áll a jelentkező rendelkezésére . Amennyiben a jelentkező a
hiányosságot a felhívásban megjelölt időtartamon belül megfelelően pótolja, a pályázatot úgy
kell tekinteni, mintha már eredetileg is helyes és teljes körű lett volna. A hiánypótlás
teljesítésére meghatározott határidő jogvesztő , a határidő elmulasztása esetén igazolás i
kérelem elő terjesztésének nincs helye. A pályázati ajánlat azon elemei tekintetében, amelye k
a pályázati felhívást illetve pályázati kiírási dokumentáció alapján értékelésre kerülnek.,
hiánypótlásnak nincs helye .
(4) Az alaki érvényesség vizsgálata során az Elnök érdemi, tartalmi értékelést nem végez .

43/D .	 & (1) Az Elnök a pályázatok értékelése,	 feltételeinek jobb megértése,	 és
összehasonlíthatósága érdekében az esélyegyenl őség elvének sérelme nélkül jogosulta
jelentkezőtől (résztvevő től) a pályázatra vonatkozó, illető leg a pályázónak e törvényben,
illetve a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek való megfelelését igazoló tovább i
dokumentumokat és információkat írásban kérni .
(2) A felvilágosítás a pályázatban foglaltak jobb megértését szolgálja, nem eredményezheti a z
ajánlatban megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csa k
azok értelmezését szolgálhatja .
(3) Az Elnök a jelentkező (résztvevő) által adott felvilágosítás tartalmához nincs kötve ,
szabadon mérlegeli, hogy a döntéshozatal során figyelembe veszi-e azt. Az Elnök a teljes
pályázati eljárás során jogosult a felvilágosítás-kérésre .

43/E. § (1) Az Elnök az alakilag érvényes pályázati ajánlatot benyújtó jelentkez őket –a
benyújtási határidő lejártától számított negyvenöt napon belül – hatósági nyilvántartásba vesz i
(a továbbiakban: pályázati nyilvántartás). A pályázati nyilvántartásba vételről az Elnöka
résztvevővé vált jelentkezőket értesíti, és a pályázati nyilvántartásba vett résztvev ők listájáta
Hatóság honlapján közzéteszi .
(2) A 43/C. § (2) bekezdés alapján alakilag érvénytelen pályázat esetén az Elnök a jelentkező
pályázati nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja . A nyilvántartásba vételt megtagadó
végzés megszünteti az eljárásban a jelentkező ügyféli minőségét . A pályázati nyilvántartásba
vételt megtagadó végzés ellen - jogszabálysértésre hivatkozással - a végzés közlésétő l
számított nyolc napon belül felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Ítélőtáblától . A bíróság az



ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül nempere s
eljárásban határoz. A Fővárosi Ítélőtábla végzése ellen fellebbezésnek helye nincs.A
nemperes eljárás iránti kérelem benyújtása esetén az Elnök a pályázati eljárást — a bíróság
jogerős döntéséig — felfüggeszti . Az Elnök eljárást felfüggesztő végzésével szemben önálló
jogorvoslatnak helye nincs .
(3) Amennyiben az Elnök az alaki érvénytelenségi okot a pályázati nyilvántartásba vétel t
követően, a pályázati ajánlat érdemi elbírálása során észleli, a pályázat alaki érvénytelenségé t
külön végzéssel nem állapítja meg, a pályázat érvénytelenségét a pályázati eljárást lezár ó
döntésébe foglalja .

43/F. § (1) A pályázati ajánlat tartalmi érvényességének vizsgálatakor az Elnök a pályázat i
nyilvántartásba vett résztvev ő pályázati ajánlatát összességében és azles pályázati elemek
tekintetében is értékeli, vizsgálja annak megalapozottságát .
(2) Ha a pályázati ajánlat tartalmilag hiányos, az Elnök hiánypótlásra szólítja fel a résztvevőt.
A hiánypótlás teljesítésére a kézbesítéstől számított tizenöt nap áll a résztvev ő rendelkezésére .
Amennyiben a résztvevő a hiányosságot a felhívásban megjelölt időtartamon belül
megfelelően pótolja, a pályázatot úgy kell tekinteni, mintha már eredetileg is helyes és teljes
körű lett volna. A hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő jogvesztő , a határidő
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye . A pályázati ajánlat azon
elemei tekintetében, amelyek a pályázati felhívás alapján értékelésre kerülnek, hiánypótlásna k
nincs helye .
(3) A pályázati ajánlat tartalmilag érvénytelen, amennyiben
a) a pályázati felhívás és a _pályázati kiírási dokumentáció szerinti értékelési szempontkén t
megjelölt vállalások körében érthetetlen vagy egymásnak ellentmondó vagy nyilvánvalóa n
lehetetlen vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek akadályozzák a pályázat érdem i
értékelését ,
b) a pályázati ajánlat az Elnök megítélése szerint lehetetlen, túlzottan magas vagy alacsony
mértékű,	 illető leg	 kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást 	 tartalmaz,	 illetve olyan
nyilvánvalóan irracionális vagy megalapozatlan vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelye k
ellentmondanak az Elnök rendelkezésére álló tényeknek, adatoknak, és ezáltal lehetetlenn é
teszik a pályázati kiírásban és a pályázati kiírási dokumentációban foglalt szempontrendszer
szerinti értékelést,
c) a pályázati ajánlat megalapozatlansága miatt nem alkalmas az e törvényben, illetve a
pályázati felhívásban és a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott célok elérésére ,
megvalósítására, vagy
d) a pályázati felhívásban illetve a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott tartalm i
követelményeknek nem tesz eleget .
(4) Az Elnök a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja meg,
a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét a pályázati ejárást lezáró döntésébe foglalja .

43/G. § (1) A pályázati ajánlatok értékelésére a pályázati felhívásban, illetve a pályázat i
kiírási dokumentációban meghatározott elvek és szempontok alapján kerül sor . Az értékelés i
szempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhet ő tényezőkön kell alapulniuk,a
pályázat tárgyával, illető leg a hatósági szerződés lényeges feltételeivel összhangban kel l
állniuk. Az egyes szempontok nem eredményezhetik a pályázati ajánlat ugyanazon tartalm i
elemének többszöri értékelését .
(2) Az Elnök a bírálati szempontokkal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban a pályázat i
felhívásban, illetve a pályázati kiírási dokumentációban jogosult meghatározni olyan elvárást ,
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elemnél nem lehet .



(3) Az értékelés elveinek átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell
lenniük.
(4) A pályázati ajánlatokat a pályázati felhívásban, illetve a pályázati kiírási dokumentációban
meghatározottaktól eltérően értékelni nem lehet .

43/H.	 (1) Az Elnök végzéssel megszünteti a pályázati eljárást, amennyibe n
a) a pályázati felhívásra nem érkezik pályázati ajánlat ,
b) a pályázati eljárás a lefolytatása során felmerült körülmény, feltétel folytán okafogyottá
válik, így különösen abban az esetben, ha a pályázati felhívást követően a hazai vagya
nemzetközi gazdálkodási környezet nagymértékben megváltozik, illetve a pályázati felhívá s
kiírásakor	 fennálló	 -	 gazdasági,	 jogi,	 frekvenciagazdálkodási, 	 műsortejesztési,
műsorszolgáltatási iparági - körülmények, feltételek lényegesen megváltoznak ,
c) az Elnök mérlegelése szerinti médiapolitikai szempontok, illetve az e törvényben vagy a
pályázati kiírási dokumentációban rögzített alapelvek, célok a pályázati eljárás lefolytatásáva l
nem biztosíthatóak, ideértve azt az esetet, ha az e törvény 43/A . $ (1) bekezdése alapjána
pályáztatást a digitális átállás üteme nem teszi lehetővé, vagy
d) az Elnök a benyújtott pályázati ajánlatok és a rendelkezésre álló információk alapján
megállapítja, hogy egyetlen résztvevő pályázati ajánlata sem felel meg az e törvényben foglal t
céloknak és alapelveknek vagy a pályázati eljárásban résztvevő bármely résztvevő nyertessé
nyilvánítása veszélyeztetné a frekvenciakészlettel, mint állami tulajdonnal való felel ős,
rendeltetésszerű, hatékony gazdálkodást.
(2) Az Elnök az (1) bekezdés szerinti döntését a résztvevőkkel öt napon belül közli, valamin t
a pályázati felhívással azonos helyen és módon nyilvánosan közzéteszi.

43/I. § (1) Az Elnök hatósági határozatban állapítja me g
a) a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát, é s
b) eredményesség esetén a pályázati eljárás nyertesét .
(2) Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott pályázati ajánlat
alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen illetve a (7) bekezdésben meghatározott esetben .
(3) Nyertessé kizárólag olyan résztvevő nyilvánítható, amely a pályázati ajánlat benyújtásától
kezdve folyamatosan megfelelt az e törvényben és a pályázati felhívásban, illetve a pályázat i
kiírási dokumentációban meghatározott részvételi feltételeknek .
(4) Az Elnök az (1) bekezdés b) pontja szerinti határozattervezetét megküldi a Bizottságnak ,
amely a megküldéstő l számított tizenöt napon belül dönt a hozzájárulás megadásáról ,
megtagadásáról vagy a határozattervezet visszaküldéséről . Amennyiben a Bizottsága
megadott határid őn belül nem dönt a határozattervezetről, a határidő leteltét követő napona
hozzájárulást megadottnak kell tekinteni .
(5) A Bizottság a hozzájárulást kizárólag jogszabálysértésre (ideértve a pályázati kiírás és
eljárás megsértését is) hivatkozva tagadhatja meg. A Bizottság formai vagy számítási hiba,
illetve név-, szám- vagy más elírás esetén, a hiba vagy az elírás megjelölésével a hatóság i
határozattervezetet egy ízben átdolgozásra visszaküldi az Elnöknek .
(6) Az (5) bekezdés szerint visszaküldött határozattervezetet az Elnök tíz napon belül
megvizsgálja, és átdolgozás után újbóli hozzájárulás kérés céljából megküldi a Bizottságnak ,
amely a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el .
(7) A hozzájárulást megtagadó bizottsági döntés esetén, az Elnök döntést hoz a pályázat
eredménytelenségérő l.

43/J . $ (1) Az Elnök a 43/I . $ (1) bekezdés szerinti döntését a pályázati nyilvántartásba n
szereplő résztvevőkkel öt napon belül közli, valamint a pályázati felhívással azonos helyen é s
módon nyilvánosan közzéteszi .



(2) Az Elnök a 43/1 . § (1) bekezdésben meghatározott határozatával szemben a határoza t
közlésétől számított tizenöt napon belül az ügyfelek jogszabálysértésre hivatkozással a
határozat bírósági felülvizsgálatát kérhetik a F ővárosi Ítélőtáblától azzal, hogy a határozat
meghozatalától számított harminc napos jogveszt ő határidő elteltével a határozatot akkor sem
lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal azt ne m
közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást .
(3) A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Ítélőtábla háromtagú tanácsban,a
kereset benyújtására meghatározott határid ő elteltétő l számított harminc napon belül bírálja el .
A Fővárosi Ítélőtábla határozatával szemben fellebbezésnek, perújításnak, felülvizsgálati
kérelemnek nincs helye.
(4) Ha a Fővárosi Ítélőtábla azt állapítja meg, hogy az Elnök a 43/1 . § (7) bekezdés
alkalmazásával úgy hozott a pályázat eredménytelenségér ő l döntést, hogy a Bizottsága
fogszabályoknak (ideértve 	 a	 pályázati	 kiírás	 és	 eljárás	 szabályait	 is)	 megfelelő
határozattervezethez nem járult hozzá, az Elnököt új eljárásra kötelezi, amelynek során a z
Elnök az e határozattervezet tartalmával megegyez ő döntést hoz a Bizottságnak való
megküldés és a Bizottság hozzájárulása nélkül .
(5) A pályázati ajánlatban szereplő adatokról az Elnök a hatósági szerződés megkötéséig
harmadik személynek nem adhat tájékoztatást.

43/K.	 (1) Az Elnök a 43/I .	 (1) bekezdés b) pont szerinti határozattal nyertessé nyilvánított
pályázó pályázati ajánlatával és a pályázati kiírási dokumentációval összhangban a nyertess é
nyilvánított pályázóval hatósági szerz ődést köt .	 E hatósági eljárás ügyintézési határideje
negyvenöt nap .
(2) A nyertes pályázó a hatósági szerződés megkötése iránti eljárást a 43/1. & (1) bekezdés b)
pont szerinti határozat közlését követő harminc napos jogvesztő határidőn belül
kezdeményezheti . E határidő elmulasztása estén igazolási kérelem elő terjesztésének nincs
helye.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásban a pályázat nyertese nem ves z
részt vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza, az (1) bekezdésben meghatározot t
ügyintézési határidőn túl a hatósági szerződés nem köthető meg, ez esetben az Elnök az
eljárás megindításától számított negyvenötödik napon az eljárást megszünteti . Az eljárásban
igazolási kérelemnek nincs helye .
(4) Amennyiben a 43/J . § (2) bekezdés szerint a Fővárosi Ítélő tábla eljárását kezdeményezték ,
a hatósági szerződés a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntéséig nem köthető meg. A Fővárosi
Ítélőtábla felülvizsgálati eljárásának időtartama a (2) bekezdés szerinti hatósági eljárás
kezdeményezésére nyitva álló határidőbe, illetve az eljárás ügyintézési határidejébe ne m
számít bele .
(5) Az Elnök a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott mértékű bírságot szabhat ki,
amennyiben a nyertes pályázó a pályázati ajánlatát visszavonja, vagy a hatósági szerz ődés
megkötésére irányuló eljárást a (2) bekezdésben meghatározott határid őn belül nem
kezdeményezi, illetve amennyiben a nyertes pályázó a hatósági szerz ődést nem köti meg.
(6) Az Elnök a bírság kiszabása mellett a pályázati ajánlat visszavonásából, a hatóság i
szerződés megkötésének akadályozásából származó valamennyi költség	 viselésére,
megfizetésére is kötelezheti a nyertes pályázót .
(7) Amennyiben a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a műsorszóró adó
üzemeltetése megkezdésére, illetve az adón nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására-
a nyertes pályázó érdekkörében felmerült ok miatt - nem kerül sor, az Elnök jogosulta
hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásán túlmen ően a hatósági
szerződést azonnali hatállyal felmondani .



43/L. § (1) Az Elnök hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a 42. § (6) bekezdés, illetvea
43/K. § alapján megkötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését . Amennyiben az
ellenőrzés eredményeként megállapítja a hatósági szerz ődésben foglaltak ügyfél által i
megsértését, az ellenőrzés során feltárt tények, a szerződésszegés súlya, a hatékony
jogérvényesítés, a szerződéssel érintett társadalmi-, gazdasági- és jogyiszonyok, valamint a
vonatkozó műsorterjesztési alkotmányos alapelvek és célok, továbbá a szerződés alapját
képező közérdek hatékony érvényesülése szempontjából mérlegeli, hogy a döntés megsértés e
tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az Eht . szerinti jogkövetkezménye k
alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít .
(2) Amennyiben az Elnök végrehajtási eljárást indít, akkor a végrehajtást elrendel ő végzés
felülvizsgálatát az ügyfél kérheti — jogszabálysértésre hivatkozással — a végzés közlését ől
számított tizenöt napon belül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság az
ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül nempere s
eljárásban határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a végzés végrehajtására
halasztó hatálya van. A Fővárosi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye .
(3) Ha az Elnök az (1) bekezdés alkalmazásával az e törvény szerinti jogkövetkezmények
alkalmazására irányuló eljárást indít, az eljárás megindításával szemben önálló jogorvoslatnak
helye nincs .
(4) A hatósági ellenőrzés eredményeként - az ügyfél szerződésszegése tárgyában - indított
hatósági eljárásban az Elnök az Eht-ban, valamint a hatósomi szerz ődésben meghatározott
fogkövetkezményeket alkalmazhatja .
(5) Súlyos vagy ismételt ügyfél általi szerz ődésszegés esetében az Elnök jogosult — a hatósági
szerződés eltérő rendelkezése hiányában — a hatósági szerződést azonnali hatállyal
felmondani .
(6) A hatósági szerződés módosítása vonatkozásában a bíróság előtt indított per nem
befolyásolja a hatósági szerződés végrehajtását, érvényesítését, illetve nem rendelkezi k
halasztó hatállyal a hatósági szerz ődés végrehajtása, érvényesítése tekintetében.

43/M. § (1) Az Elnök meghatározott időszakra, de legfeljebb három évre közfeladat ellátása
érdekében kivételesen pályázati eljárás nélkül is feljogosíthat valamely vállalkozást helyi
vagy körzeti műsorterjesztési	 szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő műsorszóró adó
üzemeltetésére. E médiaszolgáltatási jogosultságra az Elnök hatósági szerződésbena
jogosultság iránti kérelmet els őként benyújtó természetes, jogi személyt, jogi személyisé g
nélküli gazdásági társaságot vagy egyéb szervezetet (e § alkalmazásában a továbbiakban:
kérelmező) jogosíthatja fel, amennyiben a kérelem műszaki és frekvenciagazdálkodás i
szempontból megalapozott, továbbá a kérelmező a közfeladat ellátásához szükséges ésa
műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel . A feleka
hatósági szerződésben kötelesek meghatározni a műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó
feltételeket, ideértve az üzemeltetési jogosultságért fizetend ő díj mértékét is .
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közfeladatnak az alábbiak minősülnek :
a) az Alkotmánynak megfelelően kihirdetett szükségállapot, az ország jelentős területét érintő
elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség esetén történ ő és azzal kapcsolatos műsorterjesztés ,
b) a valamely közösség speciális oktatási, kulturális, tájékoztatási, vagy az adott közösséget
érintő meghatározott eseményhez kapcsolódó igényeinek műsorterjesztésen keresztüli
szolgálata,
c) valamely közösség kultúrájának műsorterjesztésen keresztüli megőrzése, védelme és
támogatása, vagy
d) a nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelv műsorterjesztésen keresztüli ápolása."

(21) A Dtv . 8 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :



„(1) Digitális műsorszóró hálózat,	 illetve műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó
jogosultság — amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik — e törvényben meghatározott
pályázati eljárás alapján nyerhető el.'

Indokolá s

A módosító javaslat azt célozza, hogy a digitális átállásról rendelkező törvényben egyelőre
hiányzó eljárási szabályok megalkotásra kerüljenek, így az egységes javaslat azon
médiapolitikai céljait, amelyek a médiapiac sokszínűségét, a különféle műsorterjesztési
módok hatékony egymás mellett élését érintik, a Dtv . eszköztárával is támogatni lehessen.

Budapest, 2010 . december 20 .

Dr. Balsai István
Alkotmányügyi, igazságügyi

és ügyrendi Bizottság
elnök
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