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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi

bizottság

Zárószavazás előtti módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjeszti elő :

Az egységes javaslat 220 . § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(15) [A Dtv. 38. § (1) bekezdésében a „televízióm űsorok” szövegrész helyébe
„audiovizuális médiaszolgáltatások” szöveg lép .] A Dtv. 38. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép :

„(1) A digitális átállásnak 2012 . december 31-ig kell megvalósulnia a digitális audiovizuáli s
médiaszolgáltatások elérhetősége tekintetében a Magyar Köztársaság teljes területén úgy,
hogy a lakosság legalább kilencvennégy százalékát elérje a digitális televízió műsorszórási
szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás, és ehhez rendelkezésre álljona
digitális műsorterjesztési szolgáltatás vételére alkalmas készülék (a továbbiakban : digitális
átállás) . Amennyiben az előzőekben meghatározott feltételek a megjelölt időpontig nem
biztosíthatóak, az audiovizuális médiaszolgáltatások 	 terjesztése	 digitális	 átállásának
határnapja az előzőekben meghatározott feltételek teljesülésével esik egybe, azzal, hogy a
digitális átállás határnapja legkésőbb 2014. december31 .'

Indokolá s

A módosítást elsősorban az indokolja, hogy a Dtv . hatályos 38 . § (1) bekezdésében foglal t
feltételek (94%-os lakossági lefedettség és az ehhez szükséges digitális m űsorterjesztési
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szolgáltatás vételére alkalmas készülék rendelkezésre állása) közül az utóbbi feltéte l
megvalósulása az eredeti céldátumig nem vagy csak óriási pénzügyi és egyéb állami terhe k
útján valósítható meg . Tekintettel arra, hogy a Dtv. jelenleg hatályos szövege nem rögzíti az t
az esetet, ha a törvényi várakozásokkal szemben a 38 . § (1) bekezdésében rögzített digitáli s
átállás két peremfeltétele nem valósul meg a törvényben rögzített id őpontig, ezért erre a nem
várt esetre is szükséges rendelkezést tartalmazni a törvénynek az esetleges jogbizonytalansá g
elkerülése érdekében. Mivel az analóg műsorszórás lekapcsolása útján keletkező szabad
frekvenciákat (digitális hozadék) más célokra (pl . mobil rádiótelefon szolgáltatás) 2015-tő l
kötelezően át kell engedni, ezért a digitális átállás legkés őbbi céldátumát célszerű 2014 .
december 31 . napjával rögzíteni, amely id őpontnál később a digitális átállás nem valósulhat
meg .

Budapest, 2010 . december 20 .

Dr. Balsai István
Alkotmányügyi, igazságügyi

és ügyrendi Bizottsá g
elnök
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