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a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi 1 . törvény módosításáról

1.§

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi 1. törvény VI. fejezetének 7 . címe a
következők szerint módosul, valamint a 107 . §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek :

,,7 . Cím

A jogosultság időtartama, a jogosultság megújítása

107. § (1) A műsorszolgáltatási jogosultság televízió esetén legfeljebb tíz évig, rádió esetén
legfeljebb hét évig érvényes, és lejártakor a műsorszolgáltató kérelmére pályázat nélkül egy
ízben öt évre megújítható. A megújításra vonatkozó igényt a Testület által, legkorábban a
jogosultság lejárta előtt 16 hónappal kiküldött, erre irányuló felhívás kézhezvétele után, de
legkésőbb a lejárat előtt 14 hónappal kell a Testülethez bejelenteni. Az igény határidőben
történő bejelentésének elmulasztása jogvesztő .

(2) A Testület az (1) bekezdés szerinti bejelentés hiányában, vagy ha nincs helye a
megújításnak, hat hónappal a jogosultság lejárta előtt köteles nyilvános pályázati felhívást
közzétenni . Amennyiben a fenti határidőn belül a Testület nem tesz közzé pályázati
felhívást, a Testület megbízatása - az elnök megbízatásával együtt - megszűnik. A
megbízatás megszűnését követő harminc napon belül az Országgyűlés új tagokat választ a
33 . §-ban meghatározott jelölési és választási rend szerint, azzal az eltéréssel, hogy ennek
során az előző Testület tagjai nem jelölhetők . Az újonnan megválasztott Testület a
megválasztásától számított 60 napon belül köteles a pályázati felhívást közzétenni .

(3) Nem lehet megújítani a jogosultságot, ha a jogosult a törvényben foglaltakat illetőleg a
szerződést a (4) bekezdésben meghatározott módon súlyosan megszegte. A törvény súlyos
megsértését, illetőleg a súlyos szerződésszegést a jogosultság teljes időtartama tekintetében
kell vizsgálni .

(4) Súlyos törvénysértésnek, illetőleg szerződésszegésnek minősül és a jogosultságot nem
lehet megújítani, ha a jogosultság teljes időtartama alatt bármikor

a) a Testület a jogosultat jogerős, végrehajtható határozatában a 112 . § (1) b pont szerinti
írásbeli figyelmeztetésben részesítette ;

b) a Testület jogerős, végrehajtható határozatában a jogosult műsorszolgáltatási
jogosultságát az összes felfüggesztést figyelembe véve 7 napnál hosszabb időre
függesztette fel ;

C) a jogosultra jogerős, végrehajtható határozatban kiszabott összes kötbér illetőleg
bírság összege meghaladja a műsorszolgáltatási szerződésben meghatározott
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feltételek szerint a jogosultság megújításáról szóló döntés időpontjáig fizetendő
műsorszolgáltatási díj - nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató és közműsor-
szolgáltató esetében a meghirdetett műsorszolgáltatási díj - 4 %-át ;

d) a jogosult Testülettel szemben fennálló díjtartozása meghaladja a tárgyévben
fizetendő műsorszolgáltatási díjrészlet 50%-át,

e) a szerződés azonnali hatályú felmondásának lenne helye .

(5) Amennyiben a megújíthatóság feltételeinek vizsgálata és az eredeti jogosultság lejárata
közötti időtartamban a (4) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyike bekövetkezik, a
jogosultság megújítása érvénytelenné válik és a Testület 60 napon belül köteles nyilvános
pályázati felhívást közzétenni . Amennyiben a fenti határidőn belül a Testület nem tesz közzé
pályázati felhívást, a (2) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandók .

(6) A Testület a tagok kétharmados többségével hozott határozatában egyes törvényi vagy
szerződési rendelkezések ismételt megsértését súlyos törvénysértésnek illetőleg
szerződésszegésnek minősítheti .

(7) A jogosultság megújítására irányuló eljárásra egyebekben az annak létesítésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni . A Testület a jogosultság megújításáról valamint a
megújításra irányuló felhívás kibocsátásáról a 45 . § és a 46 . § szerinti eljárásban dönt .

(8) A jogosultság megújítása - a jogosultság lejáratának időpontján túl - egyebekben nem
érinti a szerződés tartalmát .

2 .§

E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépést követően induló jogosultság-megújítási eljárásokban kell alkalmazni ."

Általános indokolás

Az Rtty . a 107.§-ban szabályozza a műsorszolgáltatási jogosultság megújítását . Az ORTT
több határozatában kísérelte meg értelmezni az abban foglaltakat, így az ismételt vagy súlyos
szerződésszegés meghatározását, illetve az 1835/2004 (XII . 15 .) számú határozatában a
körzeti és helyi jogosultságok vonatkozásában határozta meg azt a „munkarendet", hogy az
Iroda ne tegyen javaslatot a megújításra, ha a műsorszolgáltató 112 .§ (1) b) pontja szerinti
szankcióban részesült, vagy ha az igény bejelentésekor díjtartozása áll fenn .

Az Alkotmánybíróság a 2/2005 . (11. 10 .) számú határozatában kimondta, hogy informális
jogértelmezést tartalmazó ORTT határozatok kiadása alkotmányellenes és ahhoz joghatás,
valamint kötelező erő nem fűződhet, ezért szükségessé vált a hatályos Rtty . 107. §-ában
foglaltak alkotmányos módon történő pontosítása. Annak érdekében, hogy a jövőben az
alkotmányellenes informális jogértelmezések elkerülhetőek legyenek, szükséges törvényben,
méghozzá a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996 . évi I . törvényben pontosítani a súlyos
és ismételt szerződésszegés fogalmát, a hosszabbításra vonatkozó eljárás rendjét .

Részletes indokolás a törvényjavaslat 1 . §-ának egyes bekezdéseihez

(1) Az eddig hatályos törvényben nem volt szabályozva, hogy melyik az a legkorábbi időpont,
amikor a megújításra vonatkozó igényt a jogosult benyújthatja . Így akár a jogosultság

2



elnyerését követő napon is benyújthatja a kérelmét a műsorszolgáltatásra jogosult . Mivel
egyes műsorszolgáltatási szerződésekben szerepel az a kitétel, hogy a kérelem beérkezését
követő két hónapon belül a Testület köteles döntést hozni a jogosultság megújítása érdekében,
így a törvényt szükséges módosítani annak érdekében, hogy a jogosultság megújítására akkor
kerülhessen sor, mikor már majdhogynem átfogó képet tud alkotni a Testület a
műsorszolgáltató a jogosultság teljes ideje alatt megvalósított tevékenységéről . Ehhez pedig
az szükséges, hogy a Testület a lejárat időpontjához a lehető legközelebb eső időpontban
hozza meg döntését .

Indokolt meghatározni az is, hogy a jogosultság megújítására irányuló eljárásban az ORTT-
nek milyen feladatai, kötelezettségei vannak . A javasolt megoldás egyébként megfelel az
ORTT jelenlegi gyakorlatának is, amely szerint értesítést küld ki a műsorszolgáltatóknak
jogosultságuk lejáratának közeledtével .

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztásának szükségképpen jogvesztőnek
kell lennie . Egyébként is vélelmezhető, hogy nem fűződik a jogosultnak érdeke a
megújításhoz, ha a Testület felhívására nem adja be időben kérelmét .

(2) Ha nem kerül sor a jogosultság megújítására, az eddig hatályos törvényi rendelkezéssel
szemben rövidebb idő (legkevesebb hat hónap) is elegendő a pályázati felhívás közzétételére
és a pályázati eljárás lebonyolítására. Mindazonáltal így több idő áll a Testület rendelkezésére
ahhoz, hogy a pályázati feltételeket kialakítsa, illetőleg meghatározza a jogosultság addigi
működtetésének tapasztalatai alapján .
Az eddig hatályos törvényi rendelkezés nem fűzött semmiféle jogkövetkezményt ahhoz, ha a
Testület a törvény kogens felszólítása ellenére nem tesz közzé időben nyilvános pályázati
felhívást. A javasolt módosítás ezt a hiányt pótolja, méghozzá egy igen erőteljes ösztönző
hatással bíró jogkövetkezménnyel, a feloszlatással . Mivel a műsorszolgáltatási lehetőségek
folyamatos kihasználtságához jelentős közérdek fűződik, ennek biztosítására indokolt egy
esetleges, szigorú jogkövetkezmény kilátásba helyezése .

(3) Az eddig hatályos törvényszövegben szereplő ismételt szerződésszegés fogalma a
javaslatból kikerült, mivel az a jogalkalmazási gyakorlatban csak bonyolult jogértelmezési
problémákhoz vezetett és az ismételtség a súlyos jogsértés fogalmán belül is értékelhető . A
módosítás révén viszont bekerül a törvénybe a súlyos törvénysértés esete is, mint a megújítást
kizáró ok. Eddig a törvényi szabályozás egyoldalúan, csak a műsorszolgáltatási szerződés
súlyos megszegését említette meg kizáró okként, holott indokolt, hogy a kötelezettségeket a
szerződésnél magasabb szinten megállapító törvény súlyos megsértése is ugyanígy kerüljön
értékelésre .
Az ezzel ellentétes joggyakorlat kialakításának elkerülése érdekében szükséges a törvényben
is rögzíteni, hogy a súlyos törvénysértés, valamint a súlyos szerződésszegés előfordulását a
jogosultság teljes időtartama vonatkozásában kell vizsgálni .

(4) A súlyos törvénysértés és a súlyos szerződésszegés fogalmát, illetőleg fogalmi körét az
eddigi jogalkalmazási gyakorlat tapasztalatai alapján indokolt a törvényben jól
körülhatárolható módon meghatározni .

Az a) és d) pontban meghatározott kizáró feltételeket már az ORTT is elvi érvényű
kívánalomként fogalmazta meg fent hivatkozott határozatában .
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A 112. § (1) bekezdésében felsorolt szankciók közül az írásbeli figyelmeztetésen kívül még a
kapott kötbér és bírság összegét és a műsorszolgáltatási jogosultság felfüggesztésének
időtartamát lehetséges egyáltalán oly módon vizsgálni, hogy ezeknek a szankcióknak egy
bizonyos mértéke már megalapozza a súlyos jogsértést . Az is megalapozhatja a megújítási
eljárásból történő kizárást, ha a szerződés azonnali hatályú felmondásának lenne helye,
azonban arra valamilyen ok miatt (mint például a műsorszolgáltatási szerződésben szereplő
méltányossági klauzula) nem került sor.

Bár a jelenlegi szankcionálási gyakorlat alapján még egyetlen egy műsorszolgáltató
jogosultságának felfüggesztése sem érte el összességében az egy nap időtartamot, azonban a
törvény a 112 . § (1) c) pontja ezt akár 30 napra is lehetővé teszi a Testület számára. Így az
esetleges jövőbeni jogalkalmazói gyakorlatra tekintettel szerepel a javaslatban a hét napos
időtartam .

A kötbér és bírság együttes összegét egy olyan másik összeghez kell viszonyítani, amely
igazodik a műsorszolgáltatási jogosultság egyéb jellemzőihez (a vételkörzet nagysága, a piaci
érték, az elérhető nyereség), és ezeket a jellemzőket leginkább a szerződésben megállapított
műsorszolgáltatási díj fejezi ki .

Mindazonáltal ez a viszonyítási alap nem alkalmazható a közszolgálati műsorszolgáltatók
esetében .

(5) A megújítási eljárás során szükséges biztosítani, hogy a műsorszolgáltatónak a
jogosultsága lejáratáig tanúsított magatartása azután is értékelésre kerüljön miután
megszületett a Testület döntése a jogosultság megújításáról . A műsorszolgáltatók számára ez
jelentős visszatartó erőt jelent az esetleges további jogsértésektől, így indokolt ezt a
visszatartó erőt a lehető leghosszabb időtartamra biztosítani .

(6) A javaslat lehetővé teszi, hogy a Testület, amikor a műsorszolgáltató a szerződés vagy a
törvény ugyanazon rendelkezését sérti meg visszatérő módon - amennyiben a
műsorszolgáltató magatartását olyan súlyosnak találta - maga is súlyos törvény vagy
szerződésszegésnek minősíthesse azt .

(7) A döntés médiapiaci és médiapolitikai súlyára való tekintettel - mivel a megújítás sok
tekintetben egyenértékű egy új pályázat kiírásával, vagyis ekkor is egy jogosultság
odaítéléséről születik döntés (ez esetben öt évre) - indokolt itt is a pályázatok elbírálása során
alkalmazandó határozathozatali szabályokat alkalmazni.

(8) A jogosultság megújítása során - a lejárat időpontján kívül - az eredeti pályázati felhívás
követelményeinek megfelelően megállapított eredeti műsorszolgáltatási szerződés
rendelkezései továbbra is élnek, hiszen itt csak a jogosultság változatlan feltételek melletti
megújításáról van szó .

Budapest, 2005 . május 9 .
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