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Összegző jelentés

a filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/3376.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2018.  december  6-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

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

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. december 6-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények
módosításáról szóló

T/3376. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/3376/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:

Mktv.: a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
Dtv.: a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény
Mttv.: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Mktv. 5/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Mktv. 5/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A nemzeti filmvagyonra vonatkozóan a  [Magyar Állam]magyar állam javára a tulajdonjog,
illetve  a  felhasználási  jog  megszerzését  eredményező  megállapodást  harmadik  személlyel  [az
MNF ]a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: MNF) a tulajdonosi joggyakorló előzetes egyetértése nélkül jogosult megkötni.”

T/3376/2/1., 4-5., 10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 4., 5., 10. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
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Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés - Mktv. 3. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) Az Mktv. II. fejezet 3. alcím címe helyébe a következő 3. alcím cím lép:

„3. [Cím ]A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagyonkezelői jogviszonyával kapcsolatos különös szabályok”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés - Mktv. 10. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Mktv. II. fejezet 3. alcíme a következő 10. §-sal egészül ki:

„(5)  Az  MNF a  nemzeti  filmvagyonba  tartozó  műpéldányokkal  kapcsolatos  közfeladat  ellátása
során [az (5)]a (4) bekezdés megfelelő alkalmazásával jogosult selejtezésre.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Mktv. 25/B. § (2) bekezdés g) pont gc) alpont
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Mktv. 25/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A moziüzemeltető az általa üzemeltetett „art” mozik, illetve mozitermek szerinti  bontásban
minden  naptári  negyedévet  követő  hó  20.  napjáig  köteles  a  Hivatalnak,  a  Hivatal  által
meghatározott módon adatot szolgáltatni

g) arról, hogy a filmalkotás
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gc)  [a  Magyar  Nemzeti  Filmalap  Közhasznú  Nonprofit  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságtól ]az MNF-től kölcsönzöttnek minősül-e, vagy”

T/3376/2/1., 4-5., 10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 4., 5., 10. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Mktv. 25/B. § (2) bekezdés h) pont
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Mktv. 25/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A moziüzemeltető az általa üzemeltetett „art” mozik, illetve mozitermek szerinti  bontásban
minden  naptári  negyedévet  követő  hó  20.  napjáig  köteles  a  Hivatalnak,  a  Hivatal  által
meghatározott módon adatot szolgáltatni

h) a nemzeti  filmvagyonba tartozó,  a  moziban megrendezésre kerülő,  nemzetközi  egyezmény
vagy szakmai szervezet által szervezett filmnap, filmhét vagy filmfesztivál programjába tartozó,
[a  Magyar  Nemzeti  Filmalap  Közhasznú  Nonprofit  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságtól  ]az  MNF-től  kölcsönzött,  vagy  nemzetközileg  elismert,  a
mozgóképszakmai  hatóság  által  közzétett  jegyzékben  meghatározott  nemzetközi  filmfesztivál
verseny-  vagy  versenyen  kívüli  valamely  programjában  szereplő  filmalkotással  kapcsolatos
egyéb jellemzőkről.”

T/3376/2/1., 4-5., 10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 4., 5., 10. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kulturális bizottság
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Módosítópont: T/3376/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Az Mktv. 31/B. § (2a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásával  egyidejűleg  vagy azt  megelőzően a  filmelőállító,  illetve  a  filmgyártó
vállalkozás  bejelenti  a  gyártási  időszak  (előkészítés)  kezdetének  napját  legkésőbb annak kezdő
napjáig, valamint a forgatás (ideértve az előforgatást is) megkezdésének időpontját azt megelőzően
legalább  30  nappal.  A forgatás  első  napját  legalább  30  nappal  megelőzően  -  ha  a  gyártási
folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdését legalább 30
nappal megelőzően - a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani:)

„g)  a  filmelőállító  vagy  a  filmgyártó  vállalkozás  bejelentését  a  filmgyártásban  közvetlenül
közreműködő  külföldi  illetőségű  előadóművész  és  nem  előadóművész  magánszemély
[stábtagok]stábtag nevére, állampolgárságára, születési helyére és idejére, anyja nevére, külföldi
lakóhelyére, valamint arra vonatkozóan, hogy előadóművészként vagy nem előadóművészként
[működnek]működik közre a film gyártása során.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 22. §
Módosítás jellege: kiegészítés

22. §

Az Mktv. V. Fejezet 1. Címe a következő 36/N. §-sal egészül ki:

„36/N. §

E  törvénynek  a  filmalkotások  készítésével  és  terjesztésével  kapcsolatos  egyes  törvények
módosításáról szóló 2018. évi ………. törvénnyel megállapított 5/A. § (3) bekezdését és 11. §-át a
nemzeti filmvagyon 2019. január 1. napját követően vagyonkezelésbe kerülő vagyonelemeire kell
alkalmazni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
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Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Mktv. 38/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

Az Mktv. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a törvény az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad
mozgáshoz  és  tartózkodáshoz  való  jogáról,  valamint  az  1612/68/EGK  rendelet  módosításáról,
továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004.
április  29-i  2004/38/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  24.  cikkének,  valamint  a  fiatal
személyek  munkahelyi  védelméről  szóló  1999.  június  22-i  94/33/EK  tanácsi  irányelvnek  való
megfelelést szolgálja.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: elhagyás

[24. §

Az Mktv. 38/K. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) E törvénynek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2018. évi
………. törvénnyel megállapított 5/A. § (3) bekezdését és 11. §-át a nemzeti filmvagyon 2019.
január 1. napját követően vagyonkezelésbe kerülő vagyonelemeire kell alkalmazni.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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25. §

Az Mktv.
a) 5/B. § (1) bekezdésében az „a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNF)” szövegrész helyébe az „az MNF” szöveg,

lép.

T/3376/2/1., 4-5., 10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 4., 5., 10. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

25. §

Az Mktv.
c) 31/B. § (2a) bekezdés f) [pont fc) alpontjában ]pontjában a „vonatkozik” szövegrész helyébe
a „vonatkozik, és” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. §
Módosítás jellege: módosítás

27. §

(1)  A műsorterjesztés  és  a  digitális  átállás  szabályairól  szóló  2007.  évi  LXXIV.  törvény  (a
továbbiakban: Dtv.) 38. §-át követő alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A digitális műsorszóró hálózat, műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának elnyerésére
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vonatkozó pályázati eljárás”

(2) A Dtv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  digitális  rádió-  és  televízió-műsorszóró  hálózat,  illetve  műsorszóró  adó  üzemeltetési
jogosultság  pályázat  útján  történő  elnyerésével  kapcsolatos  eljárásokra  (e  §  alkalmazásában  a
továbbiakban:  pályázati  eljárás)  az  Eht.-t  és  a  frekvenciahasználati  jogosultság  megszerzését
szolgáló  árverés  és  pályázat  szabályairól  szóló  külön jogszabályt  kell  a  39-43/A.  §-ban foglalt
eltéréssel, kiegészítésekkel megfelelően alkalmazni.

(2) A pályázati eljárás során a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és
pályázat szabályairól szóló külön jogszabályban szereplő pályázati bizottságot nem kell létrehozni,
az eljárás során pályázati bizottság nem működik közre.

(3) A pályázati eljárás ügyintézési határideje százhúsz nap. Az ügyintézési határidő a pályázatra
történő jelentkezési határidő lejártának napján kezdődik.

(4)  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  –
jogszabálysértésre hivatkozással – a végzés közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási
perben támadható. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon
belül dönt. A bíróság határozata ellen perorvoslatnak helye nincs. Keresetlevél benyújtása esetén az
Elnök  a  pályázati  eljárást  –  a  bíróság  jogerős  döntéséig  –  felfüggeszti.  Az  Elnök  eljárást
felfüggesztő végzésével szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Az Elnök pályázat eredménytelenségét, vagy eredményesség esetén a pályázat nyertesét vagy
nyerteseit  megállapító  határozata  a  határozat  közlésétől  számított  tizenöt  napon  belül
jogszabálysértésre hivatkozással támadható meg közigazgatási perben. A bíróság a keresetlevelet, a
keresetlevél bírósághoz történő beérkezésétől számított hatvan napon belül bírálja el és a kihirdetés
napjáig írásba foglalja. A bíróság döntésével szemben perújításnak nincs helye.

(6) A bíróság (5) bekezdés szerinti  határozata elleni fellebbezés a határozat közlésétől számított
tizenöt napon belül terjeszthető elő azzal, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott határidőn
belül a fellebbezésnek az elsőfokú bírósághoz meg kell érkeznie. E határidő jogvesztő, melynek
elmulasztása miatt igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A bíróság a fellebbezést hatvan
napon  belül  bírálja  el  és  határozatát  e  határidőn  belül  írásba  foglalja.  E  határozattal  szemben
rendkívüli perorvoslatnak (felülvizsgálatnak, perújításnak) helye nincs.

(7) A bíróság az Elnök határozatát nem változtathatja meg.

(8) A pályázati ajánlat a pályázati eljárás lezárásáig az Eht. 33. § (2) bekezdése szerinti törvény által
védett  titoknak minősül.  A pályázati  ajánlatot  az Elnök az ügy iratai  között  elkülönítve,  zártan
kezeli.  A pályázati  ajánlatban  szereplő  adatokról  az  Elnök  a  40.  §  szerinti  hatósági  szerződés
megkötéséig harmadik személynek nem adhat tájékoztatást. A pályázati eljárás lezárásáig a pályázó
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más pályázó pályázati ajánlatába, valamint harmadik személy a pályázati ajánlatba és az eljárás
irataiba nem tekinthet be, azok nem megismerhetők.

(9)  A pályázati  eljárás lezárását  követően a  pályázó más pályázó pályázati  ajánlatába,  valamint
harmadik személy a pályázati ajánlatba és az eljárás irataiba akkor tekinthet be, ha igazolja, hogy az
irat  vagy adat  megismerése  törvényen alapuló  joga  érvényesítéséhez,  illetve  jogszabályon vagy
hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

(10)  A (9)  bekezdés  szerinti  iratbetekintés,  adatmegismerés  iránti  kérelmet  az  Elnök  hatósági
eljárásban, az iratbetekintés szabályai szerint bírálja el.

(11) A pályázati eljárást lezáró döntés, valamint a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés a
személyes  adatok,  a  törvény  által  védett  titok  és  a  védett  adatok  kivételével  bárki  számára
megismerhetők.”

(3) A Dtv. a következő 40. §-sal egészül ki:

„40. §

(1)  Az  Elnök  a  nyertessé  nyilvánított  pályázó  pályázati  ajánlatával  és  a  pályázati  kiírási
dokumentációval összhangban a nyertessé nyilvánított pályázóval hatósági szerződést köt.

(2) A nyertes pályázó a hatósági szerződés megkötése iránti eljárást az Elnök pályázat nyertesét
vagy nyerteseit  megállapító határozata közlését követő harminc napos jogvesztő határidőn belül
kezdeményezheti. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(3) A hatósági eljárást okafogyottnak kell tekinteni, ha az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásban a
pályázat  nyertese  nem vesz  részt  vagy a  hatósági  szerződés  megkötését  akadályozza  és  az  (1)
bekezdésben meghatározott  ügyintézési  határidőn belül  a  hatósági  szerződés  nem köthető  meg.
Ebben az esetben az Elnök az eljárás megindításától számított  negyvenötödik napon az eljárást
megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.

(4)  Amennyiben  a  39.  §  (5)  bekezdése  [szerinti]szerint a  bíróság  eljárását  kezdeményezték,  a
hatósági szerződés a bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg. A közigazgatási per időtartama a
(2) bekezdés szerinti hatósági eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidőbe nem számít bele.

[(5) Az  Elnök  legalább  ötvenezer  forint,  legfeljebb  ötszázmillió  forint  mértékű  bírságot
szabhat ki, amennyiben a nyertes pályázó a pályázati ajánlatát visszavonja, vagy a hatósági
szerződés megkötésére irányuló eljárást a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem
kezdeményezi, illetve amennyiben a nyertes pályázó a hatósági szerződést nem köti meg.

(6) Az  Elnök  a  bírság  kiszabása  mellett  a  pályázati  ajánlat  visszavonásából,  a  hatósági
szerződés  megkötésének  akadályozásából  származó  valamennyi  költség  viselésére,
megfizetésére is kötelezheti a nyertes pályázót.]

(7) Amennyiben a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a műsorszóró hálózat vagy adó
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üzemeltetése  megkezdésére,  illetve a  hálózaton vagy adón nyújtott  műsorterjesztési  szolgáltatás
nyújtására – a nyertes pályázó érdekkörében felmerült ok miatt – nem kerül sor, az Elnök jogosult a
hatósági  szerződésben  meghatározott  jogkövetkezmények  alkalmazásán  túlmenően  a  hatósági
szerződést azonnali hatállyal felmondani.”

(4) A Dtv. 40. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Elnök legalább ötvenezer forint, legfeljebb ötszázmillió forint mértékű bírságot szabhat ki,
amennyiben  a  nyertes  pályázó  a  pályázati  ajánlatát  visszavonja,  vagy  a  hatósági  szerződés
megkötésére irányuló eljárást a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kezdeményezi,
illetve amennyiben a nyertes pályázó a hatósági szerződést nem köti meg.

(7) Az Elnök a bírság kiszabása mellett a pályázati ajánlat visszavonásából, a hatósági szerződés
megkötésének  akadályozásából  származó  valamennyi  költség  viselésére,  megfizetésére  is
kötelezheti a nyertes pályázót.”

(4) A Dtv. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Elnök ellenőrzi a 40. § alapján megkötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését.
Amennyiben az ellenőrzés eredményeként megállapítja a hatósági szerződésben foglaltak ügyfél
általi  megsértését,  az  ellenőrzés  során  feltárt  tények,  a  szerződésszegés  súlya,  a  hatékony
jogérvényesítés,  a  szerződéssel  érintett  társadalmi,  gazdasági  és  jogviszonyok,  valamint  a
vonatkozó műsorterjesztési  alkotmányos alapelvek és célok,  továbbá a szerződés alapját  képező
közérdek hatékony érvényesülése szempontjából mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában az
Ákr. szerinti végrehajtási eljárást vagy az Eht. szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében
hatósági eljárást indít.

(2) A hatósági ellenőrzés eredményeként – az ügyfél szerződésszegése tárgyában – indított hatósági
eljárásban  az  Elnök  az  Eht.-ben,  valamint  a  hatósági  szerződésben  meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(3)  Súlyos  vagy ismételt  ügyfél  általi  szerződésszegés  esetében az Elnök jogosult  –  a  hatósági
szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a hatósági szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(4) A hatósági szerződés módosítása vonatkozásában a bíróság előtt indított per nem befolyásolja a
hatósági  szerződés  végrehajtását,  érvényesítését,  illetve  nem  rendelkezik  halasztó  hatállyal  a
hatósági szerződés végrehajtása, érvényesítése tekintetében.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/13.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 30. §
Módosítás jellege: kiegészítés

30. §

A médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Mttv.) 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  filmalkotásnak  nem  minősülő  közszolgálati  célú  műsorszámok  és  a  közösségi
médiaszolgáltatások támogatását nyilvános pályázat útján kell biztosítani.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

30. §

[A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Mttv.) ]Az Mttv. a 137/E. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Mttv. 137/E. §-t követő alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Mttv.) a 137/E. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Mttv. 137/F. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Mttv.) a 137/E. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„137/F. §

(1)  A Televíziós  Film  Mecenatúra  (a  továbbiakban:  Mecenatúra)  olyan  elkülönített  pénzalap,
amelynek  feladata  [a  ]az  elsőként  médiaszolgáltatásban  való  [közzététel  céljából  készült  ]
bemutatásra  szánt,  a  83.  §  (1)  bekezdés  b)  -  l)  pontjában  foglalt  valamely  közszolgálati  cél
megvalósulását szolgáló filmalkotások és filmsorozatok támogatása.

(2) A Mecenatúra [bevételei:]bevételei különösen:
a)  belföldi  vagy  külföldi  természetes  személyek  és  jogi  személyek  által  teljesített  önkéntes
befizetések, adományok,
b) központi költségvetési támogatások,
c)  [a  Mecenatúra  tárgyévet  megelőző  évi,  visszahagyott  költségvetési  maradványa,
valamint]az Alap Médiatanács által jóváhagyott, célzott pénzeszközátadása.
[d) egyéb bevételek.]

(3) A Mecenatúra jogi személy, kezelője a Televíziós Filmkollégium.

(4)  A  Mecenatúra  a  Kincstárban  fizetési  számlát  vezet,  amely  mellett  szabadon  vezethet
hitelintézetnél is fizetési számlát.

(5)  A  Mecenatúra  támogatáspolitikáját,  üzleti  tervét  és  éves  beszámolóját  a  Televíziós
Filmkollégium határozza meg és a Médiatanács hagyja jóvá. A Médiatanács a jóváhagyást csak
jogszabálysértésre hivatkozással tagadhatja meg.

(6)  Amennyiben  az  Alap  a  Médiatanács  jóváhagyásával  célzottan  pénzeszközt  ad  át  a
Mecenatúrának,  a  Médiatanács  meghatározza  a  pénzeszköz  felhasználásának  szabályait,  és
jóváhagyja a pénzeszköz felhasználásával érintett pályázati kiírásokat.

(6) A Mecenatúra képviseletére a Televíziós Filmkollégium elnöke jogosult.

(7)  A Mecenatúra  tevékenységének  teljeskörű  szervezeti  és  szakmai  ellenőrzését  három  tagú
Felügyelő Bizottság látja el.

(7) A Mecenatúra Felügyelő Bizottságának elnökét a Médiatanács elnöke, [egy-egy tagját ]tagjait a
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Kormány rendeletében megjelölt  [miniszter bízza meg ]miniszterek delegálják  és  [hívja]hívják
vissza. Tiszteletdíjukat – a Mecenatúra költségvetésének terhére – a Médiatanács elnöke állapítja
meg.

(8) Nem lehet a Mecenatúra Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja,
a) aki a Televíziós Filmkollégium elnöke vagy tagja,
b) akinek a Televíziós Filmkollégium elnöke vagy tagja a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó),
c) akinek közeli hozzátartozója a Mecenatúra Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja.

(9) A Mecenatúra Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai megbízatása megszűnik a 137/H. § (2)
bekezdésében foglalt esetekben.

(10) A 137/H. § (1) bekezdésében foglalt valamely felmentési ok fennállása esetén a Mecenatúra
Felügyelő Bizottságának elnökét a Médiatanács elnöke, tagját az őt delegáló miniszter felmenti.

(8) A Mecenatúra költségvetését – a 134. § (2)  [bekezdés]bekezdése szerinti  [törvény ]egységes
költségvetés mellékleteként – az Országgyűlés hagyja jóvá.

(9)  A Mecenatúra kezelésének részletes  szabályait  a  Televíziós  Filmkollégium  elnöke  határozza
meg és  a  Médiatanács  hagyja  jóvá. A  Médiatanács  a  jóváhagyást  csak  jogszabálysértésre
hivatkozással tagadhatja meg.

(10)  A Mecenatúra  személyes  illetékmentességre  jogosult,  és  nem  alanya  a  társasági  adónak,
valamint a helyi adónak.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Mttv. 137/G. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Mttv.) a 137/E. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„137/G. §

(1) A filmalkotások és filmsorozatok támogatását a  Televíziós  Filmkollégium nyilvános pályázat
útján végzi.
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(2)  A  pályáztatás  átláthatósága,  követhetősége,  diszkrimináció-mentessége  és  garanciális
kiszámíthatósága  érdekében  a  Televíziós  Filmkollégium  meghatározza  az  Általános  Pályázati
Feltételeket, amelyet előzetes jóváhagyás céljából megküld a Médiatanácsnak. A Médiatanács csak
jogszabálysértésre hivatkozással tagadhatja meg az Általános Pályázati Feltételek jóváhagyását.

(3) A Televíziós Filmkollégium a jóváhagyott Általános Pályázati Feltételek alapján készíti el és
teszi közzé a pályázati felhívásokat. A pályázati felhívás tartalmazza különösen:

a) a pályázat elbírálásának módját,
b) a személyi, alaki és tartalmi érvényességi feltételeket,
c) a nyújtható támogatás mértékét, valamint
d) a pályáztatás során, illetve annak eredményeként hozható döntések típusait, kellékeit.

(2) A filmalkotásokhoz és filmsorozatokhoz  [támogatás ]támogatása során  a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) II.  [Fejezetével összhangban nyújtható]Fejezetét a
jelen törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Nem [részesülhet támogatásban:]nyújtható támogatás:
a)  annak,  akinek  az  állammal  szemben  fennálló  adó-,  [járulék]járulék- vagy  egyéb
köztehertartozása van,
b)  annak,  aki  [a ]valamely mozgóképszakmai célú  támogatás felhasználásával nem számolt el,
[elszámolását a Filmkollégium nem fogadta el, ]vagy a Televíziós Filmkollégiummal szemben
lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
c) annak, aki ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
d)  [az  a  produkció,  amely  részére]olyan  filmalkotás  kapcsán,  amelyre  tekintettel az  Mktv.
szerint  mozgóképszakmai  célok  támogatására  központi  költségvetésből  közvetlen  támogatást
[folyósítottak]nyújtottak.

(4)  Nem  nyújtható  támogatás  a  Televíziós  Filmkollégium  tagjainak,  valamint  a  [Polgári
Törvénykönyv  szerinti  ]közeli  hozzátartozójuknak[  (a  továbbiakban:  közeli  hozzátartozó)],
továbbá  olyan  pályázó  szervezetnek,  amelyben  a  fenti  személy  képviseletre  jogosult  vezető
tisztségviselő,  vagy  abban  a  Polgári  Törvénykönyvnek  a  gazdasági  társaságokra  vonatkozó
rendelkezései szerint többségi befolyást biztosító tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

(5) A Televíziós  Filmkollégium tagja nem vehet részt a pályázat elbírálásában, ha a pályázatban
érintett  filmalkotásnak  ő  vagy  a  közeli  hozzátartozója  az  Szjt.  szerinti  szerzője, vagy  ha  a
pályázóval  ő  vagy  a  közeli  hozzátartozója  munkaviszonyban,  munkavégzésre  irányuló  egyéb
jogviszonyban áll, vagy a pályázó számára olyan gazdasági társaságon keresztül nyújt szolgáltatást,
amelynek tagja vagy részvényese.

(6) A Mecenatúra által folyósított, pályázat útján elnyert, árat közvetlenül befolyásoló támogatás
ellenében vállalt kötelezettség az Áfa tv. 13. §-a tekintetében nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. A
Mecenatúra  pályázatán  elnyert  és  folyósított  támogatásból  elkészült  műalkotás  gyártásához
kapcsolódóan igénybevett szolgáltatás, beszerzett termék az Áfa tv. 120. §-a, 123. §-a, illetve 5.
számú melléklete tekintetében adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében használt
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terméknek és szolgáltatásnyújtásnak minősül.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Mttv. 137/H. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Mttv.) a 137/E. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„137/H. §

(1) A Televíziós Filmkollégium öt tagból [áll]álló testület. Elnökét a Médiatanács elnöke jelöli ki öt
évre[  a  Médiatanács  tagjai  közül.  Az  elnöki  megbízást  a  kijelölt  személy  médiatanácsi
tagságának megszűnése nem érinti]. A Televíziós Filmkollégium [további két-két tagját ]tagjait
a  Kormány rendeletében  meghatározott  [miniszter  delegálja]miniszterek  delegálják öt  évre.  A
Televíziós  Filmkollégium  tagjai  a  filmművészet  területén  jártas,  széles  körben  elismert
szakemberek  közül  jelölhetők,  [illetve  ]delegálhatók.  A  Televíziós  Filmkollégium  elnökét  a
Médiatanács elnöke, többi tagját a delegáló miniszter [menti fel.]felmenti a következő esetekben:

a)  a  Televíziós  Filmkollégium elnökét  vagy tagját  cselekvőképességet  érintő  gondnokság alá
helyezték;
b) a Televíziós Filmkollégium elnöke vagy tagja neki felróható okból több mint hat hónapon át
nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak;
c)  a  Televíziós  Filmkollégium  elnökével  vagy  tagjával  szemben  lefolytatott  büntetőeljárás
eredményeként  az  elnök  vagy a  tag  bűnösségét  a  bíróság  –  szabadságvesztést,  a  kollégiumi
tevékenységnek megfelelő foglalkozástól való eltiltást vagy közügyektől való eltiltást tartalmazó
– jogerős ítélete állapította meg.

(2) A Televíziós Filmkollégium elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) lemondással,
c) az összeférhetetlenség megállapításával,
d) felmentéssel,
e) az elnök vagy a tag halálával.

(2) Tevékenységük körében a Televíziós Filmkollégium tagjai nem utasíthatók.
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(3) A Televíziós Filmkollégium elnökére és tagjára a 118. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt
összeférhetetlenségi szabályok megfelelően irányadók azzal, hogy a médiatanácsi tagság ellátása a
televíziós filmkollégiumi tagsággal és elnöki tisztséggel nem összeférhetetlen.

(3) A  Televíziós  Filmkollégium elnöke az államtitkár illetménye hetvenöt százalékának, további
tagja az államtitkár illetménye hatvanöt százalékának megfelelő mértékű tiszteletdíjban részesül,
továbbá  –  a  Médiatanács  elnöke  által  meghatározott  –  költségtérítésre  jogosult  a  Mecenatúra
költségvetésének terhére.

(4) A Televíziós Filmkollégium munkáját [a Hivatal önálló szervezeti egysége ]az Alap segíti.

[(5) A Hivatal  önálló  szervezeti  egységének  vezetőjével  kapcsolatos  munkáltatói  jogkörök
közül  a  közszolgálati  jogviszony,  illetve  vezetői  megbízás  létesítését  és  megszüntetését  a
főigazgató  a  Filmkollégium  elnökének  javaslata  alapján  gyakorolja,  egyebekben  a
munkáltatói jogokat a Filmkollégium elnöke gyakorolja.]

(6)  A  Televíziós  Filmkollégium  működésének  részletes  szabályait  a  Médiatanács  előzetes
jóváhagyásával a Televíziós  Filmkollégium  elnöke  határozza meg. A Médiatanács a jóváhagyást
csak jogszabálysértésre hivatkozással tagadhatja meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 31. §
Módosítás jellege: kiegészítés

31. §

Az Mttv. 203. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
„7a.  Elsőként  médiaszolgáltatásban  való  bemutatásra  szánt  filmalkotás:  az  olyan  filmalkotás
amellyel kapcsolatban a 137/G. § szerint támogatást igénylő a támogatásra irányuló pályázati
kérelem  benyújtásakor  vállalja,  hogy  a  filmalkotást  elsőként  valamely  –  Magyarországon
letelepedett  -  országos  lineáris  audiovizuális  médiaszolgáltató,  vagy  a  területfejlesztésről  és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerinti régiókból legkevesebb ötben legalább 12
–  Magyarországon  letelepedett  –  helyi  médiaszolgáltatási  jogosultsággal  rendelkező  lineáris
audiovizuális médiaszolgáltató vagy legalább 3 – Magyarországon letelepedett – körzeti lineáris
audiovizuális  médiaszolgáltató  fogja  bemutatni,  és  az  igénylő  a  pályázat  benyújtásakor
rendelkezik  az  érintett  médiaszolgáltatók  filmalkotás  bemutatására  vonatkozó
szándéknyilatkozatával.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - Mttv. 206. § (3b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

31. §

Az Mttv. 206. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) [- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke véleményének kikérésével – ]a 137/F. §
(1)  [bekezdés]bekezdése szerinti támogatások nyújtásának, elszámolásának, [és ]ellenőrzésének
részletszabályait, valamint  a  nyújtható  támogatás  összegét  és  az  összeg  megállapításának
szabályait, továbbá
b)  a  Televíziós  Filmkollégium  és  a  Mecenatúra  [kormányzati  ]Felügyelő  Bizottsága  tagjai
delegálására jogosult minisztereket.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 32. §
Módosítás jellege: kiegészítés

32. §

Az Mttv. a 208. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A Mecenatúrára vonatkozó átmeneti szabályok

209. §

(1) A Mecenatúra 2019. évi költségvetését az Országgyűlés külön törvényben hagyja jóvá, amely
külön törvényre az Mttv. 134. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti  törvényjavaslatot  az Országgyűlés költségvetési  ügyekben illetékes
bizottsága a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke által megküldött javaslat alapján nyújtja
be az Országgyűlésnek.
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(3) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke a Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének
végrehajtásáról  szóló,  az  Mttv.  134.  §  (10)  bekezdése  szerinti  zárszámadási  törvényjavaslatot  a
Mecenatúra 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel
együtt terjeszti az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés a
Mecenatúra  2019.  évi  zárszámadásáról  a  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság  egységes
költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat elfogadásával dönt.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az  Mttv.[  136.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  137.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  elsőként
filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások” szövegrészek helyébe az „a filmalkotások”
szöveg lép.]

a) 134. § (10) bekezdésében az „ideértve a 136. § (15) bekezdés szerinti mellékletet” szövegrész
helyébe az „ideértve a 136. § (15) bekezdése és a 137/F. § (12) bekezdése szerinti mellékletet”
szöveg,
b) 136. § (1) bekezdésében az „a közszolgálati célú műsorszámok gyártása és támogatása, az
elsőként filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek támogatása”
szövegrész helyébe az „a filmalkotásnak nem minősülő közszolgálati célú műsorszámok gyártása
és támogatása” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. §
Módosítás jellege: módosítás

34. §

(1) Ez a törvény – a  [(2)-(4) ](2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel –  [a kihirdetését
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követő nyolcadik napon ]2019. január 1. napján lép hatályba.

[(2) Az 1-11.  §,  a  13-24.  §,  a  25.  §  a)-d)  pontja és  a 26-29.  §  2019.  január 1.  napján lép
hatályba.]

(3) A 25. §  [e)]f) pontja  és a 27.  § (4) bekezdése  e  törvény kihirdetését  követő 31.  napon lép
hatályba.

(4) A 12. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

[(5) A 8. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1)-(2) bekezdése alapján, a 11. §, a 30. § a 31.
§ és a 33. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 21. § a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

(7) A 32.  §  Magyarország  filmszakmai  támogatási  programjáról  szóló  SA.36579  számú
határozattal  meghosszabbított  N  202/2008.  számú  és  az  azt  módosító  SA.38425  számú  és
SA.50768 számú európai bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 35. §
Módosítás jellege: kiegészítés

35. §

A 8. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1)-(2) bekezdése alapján, a 11. §, a 30-34. § és a 36. §
az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 36. §
Módosítás jellege: kiegészítés

36. §
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A 21.  §  a  fiatal  személyek  munkahelyi  védelméről  szóló  1999.  június  22-i  94/33/EK  tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 37. §
Módosítás jellege: kiegészítés

37. §

A 35. § Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.36579 számú határozattal
meghosszabbított  N 202/2008.  számú és  az azt  módosító  SA.38425 számú,  valamint  SA.50768
számú európai bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3376/2/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § (1) bekezdés - Mktv. 2. § 2. pont … [és]valamint a…

2.
1. § (3) bekezdés - Mktv. 2. § 28. pont c) 
alpont

… olyan, részben…

3. 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrész … [alcím cím ]alcímcím lép:

4.
8. § (2) bekezdés - Mktv. 10. § (4) 
bekezdés

…vagyon [célszerinti ]cél szerinti 
fenntartására …

5. 21. § - Mktv. 35/A. § (3) bekezdés
…nem [összeegyeztethető ]egyeztethető 
össze a …

6.
27. § (2) bekezdés - Dtv. 39. § (8) 
bekezdés

… szerinti, törvény… 
…nem [megismerhetők]ismerhetők meg.

7. 34. § (7) bekezdés … számú, … [és]valamint SA…

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