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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság)  
– első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Költségvetési és pénzügyi bizottsága 
(továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a rádiózásról és a televíziózásról szóló 
1996. évi I. törvény módosításáról T/18206. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá 
az ahhoz benyújtott T/18206/3. számú módosító javaslatot. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Rttv.: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 
 
 
 Az Előterjesztő a benyújtó levelében jelezte, hogy az Alkotmány 61. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a törvényjavaslat és az ahhoz benyújtott módosító 
javaslatoknak az elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
„igen” szavazata szükséges. 
 
 
 
 
 
_____________________ 
T/18206res.doc 



-  2  - 

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

 
 
 
 

1.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának – az Rttv. 122. § (1) bekezdését 
érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "2. § [A Rttv. 122. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
 „122. § (1) Országos műsorszolgáltatásra jogosult részvénytársaságban az EGT-
megállapodás részes állama állampolgárainak, vagy az EGT-megállapodás részes 
államának területén székhellyel rendelkező jogi személyeknek összesen legalább a 
szavazati jogok huszonhat százalékával kell rendelkezniük.”]" 
 

T/18206/3/2., /3/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és 3. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18206/3/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának az elhagyását javasolja: 

 
 "3. § [E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Rttv. 115. § (4) bekezdése 
hatályát veszti.]" 
 

T/18206/3/1., /3/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 3. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18206/3/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának az elhagyását javasolja: 
 
 "[5. § E törvény 3. §-a az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló 2002. szeptember 16-i 
2002/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (3) bekezdésének való 
megfelelést szolgálja.]" 
 

T/18206/3/1., /3/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 2. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18206/3/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. november 30. 
 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
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