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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban : Költségvetési
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága
(továbbiakban : Alkotmánvugyi 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
(továbbiakban : Informatikai bizottság), Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban :
Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, valamint a Mezőgazdasági bizottsága megvitatta az
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egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő
jogharmonizációs célú módosításáról a szóló T/10014. számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T10014/12-13 . számú kapcsolódó módosító
javaslatokat .

Az Informatikai, a Külügyi és a Mezőgazdasági bizottság álláspontja szerint nem
érkezett a feladatkörükbe tartozó kapcsolódó módosító javaslat, az Alkotmányügyi és a
Foglalkoztatási bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat később tárgyalja.

I.

1 . Halász János képviselő - kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/10014/8 . számú
módosító indítványához (T/10014/11 . számú ajánlás 3 . pontja) - a törvényjavaslat 20 . § (4)
bekezdésében a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi l. törvény (a továbbiakban :
Rttv.) 122 . §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

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

„(1) Országos műsorszolgáltatásra jogosult részvénytársaságban az Európai Gazdasági
Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárainak - akiknek bejelentett
lakóhelye legalább négy 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 öt év óta a Magyar Köztársaság
területén van - összesen legalább a szavazati jogok huszonhat százalékával kell
rendelkezniük .

Indokolás : Lásd a T/10014/12 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem 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 - kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/10014/8 . számú
módosító indítványához (T/10014/11 . számú ajánlás 3 . pontja) - a törvényjavaslat 20. § (4)
bekezdésében az Rtty . 122. §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(4) Az Rtty. 122. §-ának (1) bekezdése helyébe a következi rendelkezés lép :/
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„(1) Országos műsorszolgáltatásra jogosult részvénytársaságban az Európai Gazdasági
Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárainak - akiknek bejelentett
lakóhelye legalább négy 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 négy év óta a Magyar
Köztársaság területén van - összesen legalább a szavazati jogok huszonhat százalékával kell
rendelkezniük.

Indokolás : Lásd a T/10014113. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Eu. Integrációs biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Kulturális biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

li.

Az Alkotmányügyi bizottság T/10014/11 . számú ajánláshoz tett állásfoglalásai :

A Foglalkoztatási bizottság álláspontja szerint nem érkezett a feladatkörébe tartozó
módosító javaslat .
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Ajánláspont: Bizottság állásfoglalásai : Előterjesztő állásfoglalásai :
1 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
2. nem támogatja nem ért egyet
3 . nem támogat] a nem ért egyet



Budapest, 2004 . május 27 .

Varga Mihály s .k.,
a Költségvetési és pénzügyi

bizottság elnöke

Szászfalvi László s .k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottság elnöke

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

elnöke

Rogán Antal s.k.,
az Informatikai és távközlési

bizottság elnöke

Németh Zsolt s.k.,
a Külügyi

bizottság elnöke
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Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

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

bizottság elnöke

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

bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági

bizottság elnöke

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

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