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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták, ehhez senki 
nem terjesztett elő módosítást, így ebben a formában döntünk róla. 

Kérdezem a képviselőket, ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot az 
előzetesen kiküldött formában. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-
e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. (Ikotity István megérkezik.) 

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi 
LXXIV. törvény módosításáról szóló T/18566. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pontunk a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól 
szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vétele vitájának lefolytatása és a döntés. Halász János és Gulyás Gergely, fideszes 
képviselők önálló indítványáról van szó. Az előterjesztők képviseletében jelen van a 
bizottság ülésén Halász János képviselő úr. Az előterjesztői expozéra megadom a szót. 
Parancsoljon! 

Halász János előterjesztése 

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Az előterjesztésre az egyszerűsítés miatt van szükség. A digitális átállással 
kapcsolatosan elindult az a folyamat, aminek ez egy következő lépése lett vagy egy 
következő lépés előtt állunk. Az átállás egyik lényegi eleme az volt, hogy amikor a 
digitális jelre áttértek a földfelszíni sugárzású televíziók, akkor a 470-790 MHz-es 
tartományban tehették ezt, és ideiglenes műsorszolgáltatási engedélyt kaptak. Ez 
Európában mindenütt így van, illetve úgy van Európában még emellett, hogy 2020. 
szeptember 5-éig ezt a tartományt el kell hagynia az eddig itt sugárzó televízióknak, 
mert mobilszolgáltatásra használják mindenütt. Emiatt nyilván 2020-ig el kell 
indulnia egy olyan pályáztatási eljárásnak, ami ezen helyi televízióknál - mert itt 
döntően helyi televíziókról van szó, közel negyvenről - biztosítja azt, hogy ha ők 
továbbra is akarnak digitális földfelszíni sugárzással élni, akkor tudjanak pályázni, az 
illetékes hatóság kijelöli majd a frekvenciát, illetőleg kiírja a pályázatot.  

De tekintettel arra, ahogy az elmúlt években mindig, most a legutóbbi ilyen 
típusú átálláskor is ezeken a frekvenciákon, illetve ezeken a helyszíneken ilyen 
műsorszolgáltatási jogosultságért minden esetben csak az az egy helyi televízió 
pályázott, aki előtte pedig már sokszor húsz éve működött az adott településen, ezért 
indokoltnak látszik az ügy, az eljárás, a folyamat egyszerűsítése. A javaslatunk ezt 
célozza oly módon, hogy szeretnénk ebben a törvényben lehetőséget biztosítani arra, 
hogy ha most is, ebben az átállási folyamatban, ami ilyen módon régóta látható és 
tervezhető, csak egy pályázó jelentkezne a helyi televíziós digitális sugárzásra - úgy, 
ahogy ez eddig is volt -, akkor ne kelljen azt a bonyolult eljárási folyamatot 
végigjárnia az NMHH-nak, illetve magának a pályázónak, ami egyébként előírás, 
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hanem egy egyszerűsített eljárásra legyen lehetőség. Ezt célozza a javaslat azzal a 
kiegészítéssel, hogy természetesen, ha egy másik pályázó is jelentkezik - és ezt 
egyáltalán nem akadályozza a javaslat -, akkor a szokásos, az eddig is érvényben lévő 
eljárást kell lefolytatni. Kérem tisztelettel, hogy támogassák a javaslatunkat. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A képviselőknek van lehetőségük hozzászólni vagy 

kérdéseket feltenni az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 
ezzel a lehetőséggel élni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést, akkor így válasz 
sem hangzik el értelemszerűen, hiszen nem hangzott el semmilyen felvetés. A döntés 
következik.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki tárgysorozatba veszi a T/18566. 
számon Halász János és Gulyás Gergely képviselők által benyújtott törvényjavaslatot. 
Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tárgysorozatba 
vette a javaslatot. Így az első napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
felvetése az egyebek között. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Az ülés berekesztése 

Akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést is bezárom. Jó munkát 
kívánok!  

 
(Az ülés berekesztésének időpontja: 11 óra 36 perc.) 

 
 
 
 
 
 

  Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 
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