
T/10014/11. 
 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának 
Európai Integrációs Ügyek  

bizottságának 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi  
bizottságának 

Gazdasági 
bizottságának 

 
Informatikai és távközlési  

bizottságának 
Kulturális és sajtó 

bizottságának 
 

Külügyi 
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

az  egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel 
összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról 

szóló T/10014. sz. törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága 
(továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága 
(továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai Integrációs bizottsága (továbbiakban: Eu. 
Integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Informatikai és távközlési bizottsága 
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(továbbiakban: Informatikai bizottság), Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: 
Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, valamint a Mezőgazdasági bizottsága megvitatta az 
egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő 
jogharmonizációs célú módosításáról a szóló T/10014. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T10014/8-10. számú módosító javaslatokat.
 

Az Előterjesztő álláspontja szerint a törvényjavaslat 20. §-ának és a hozzá 
kapcsolódó módosító javaslatok elfogadásához az Alkotmány 61. § (4) bekezdése, a 27. §-
ának és a hozzá kapcsolódó módosító javaslatok elfogadásához az Alkotmány 65. § (2) 
bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata 
szükséges.  
 
 Az Informatikai, a Külügyi és a Mezőgazdasági bizottság álláspontja szerint nem 
érkezett a feladatkörükbe tartozó módosító javaslat, az Alkotmányügyi és a Foglalkoztatási 
bizottság a módosító javaslatokat 2004. május 24-i ülésén tárgyalja meg. 
 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 

 



 3

 
 

1. Halász János képviselő a törvényjavaslat 19. §-ának az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 

 
„[19. § 

 
/(1) A mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. §-ának 5. 

pontja helyébe a következı rendelkezés lép:/ 
 
„5. magyar filmelőıállító: olyan filmelőállító, amely magyarországi székhellyel 

rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és 
vezető tisztségviselőinek többsége az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának, 
vagy a Határokon átlépő televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró 
valamely ország állampolgára, és benne ezen országok állampolgárai vagy jogi személyei 
rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással;” 

 
(2) Az Mktv. 2. §-ának 15. d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„d) filmalkotások az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területére történő 

kereskedelmi célú behozatalával,]” 
 

Indokolás: Lásd a T/10014/10. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Eu. Integrációs biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Halász János képviselő a törvényjavaslat 20. §-ának az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 

 
„[20. § 

 
/(1) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 

1/A. §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek:/ 
 
„(2) A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha  
 
a) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések 

meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor 
a másik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén, és a 
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műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a Magyar Köztársaság 
területén tevékenykedik; 

 
b) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) a Magyar Köztársaság területén van, 

ugyanakkor a szerkesztői döntéseket az Európai Gazdasági Térség valamely 
tagállamában hozzák meg, és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős 
része mindkét országban tevékenykedik; 

 
c) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések 

meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor 
a másik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén, és egyik 
országban sem tevékenykedik a műsorszolgáltatásban közreműködı munkaerő jelentős 
része, de a tevékenységével a magyar gazdasághoz ténylegesen és szilárdan kötődő 
műsorszolgáltató műsorszolgáltatási tevékenységét a Magyar Köztársaság területén 
kezdte meg. 

 
(3) A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha a 

műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye 
közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az Európai 
Gazdasági Térség tagállamain kívüli harmadik ország területén, és a 
műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a Magyar Köztársaság 
területén tevékenykedik.” 

 
/(2) Az Rttv. 1/A. §-a (4) bekezdésének felvezetı szövege helyébe a következı 

rendelkezés lép:/ 
 
„(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt feltételek hiányában is kiterjed a törvény 

hatálya a műsorszolgáltatásra, ha annak szolgáltatójára nézve az Európai Gazdasági 
Térség más tagállamának joghatósága nem áll fenn, és a szolgáltató” 

 
/(3) Az Rttv. 1/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:/ 
 
„(5) Ha az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának joghatósága alá 

tartozó műsorszolgáltatónak a Magyar Köztársaság területén fogható műsora az 52/A. 
§-ban foglalt feltételeket valósítja meg, a műsorszolgáltatóval szemben az ott 
meghatározottak szerint lehet eljárni.” 

 
/(4) Az Rttv. 122. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:/ 
 
„(1) Országos műsorszolgáltatásra jogosult részvénytársaságban az Európai 

Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárainak, vagy az 
Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam területén székhellyel 
rendelkezı jogi személyeknek összesen legalább a szavazati jogok huszonhat 
százalékával kell rendelkezniük.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/10014/9. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
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- az  Eu. Integrációs biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 20. § (4) bekezdésében a rádiózásról 
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 122. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) Az Rttv. 122. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:/ 
 

„(1) Országos mősorszolgáltatásra jogosult részvénytársaságban az Európai Gazdasági 
Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárainak – akiknek bejelentett 
lakóhelye legalább három év óta a Magyar Köztársaság területén van –, vagy az Európai 
Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam területén székhellyel rendelkező 
jogi személyeknek – amelyek bejelentett székhelye legalább három év óta a Magyar 
Köztársaság területén van – összesen legalább a szavazati jogok huszonhat százalékával kell 
rendelkezniük. 
 

Indokolás: Lásd a T/10014/8. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Eu. Integrációs biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. május 20. 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 
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Szászfalvi László s.k., 

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottság elnöke 

Dr. Szent-Iványi Isván s.k., 
az Európai Integrációs Ügyek 

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési  

bizottság elnöke 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális és sajtó 

bizottság elnöke 
 
 

Németh Zsolt s.k., 
a Külügyi  

bizottság elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

 
 


