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2M 0EE 15.

2005. évit	tőrvény

2.§

3.§

Ez a tí3rvény a kihirdetését kt vetB 1 S, napon lép hatályba .

	 éi>visel6i óná11ó inditvánv

a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993 ., évi LX 1. tőrvény módosításáról

i. §

A frckvenciagazdálkodásrál szóló 1993 .. évi LX1I. törvény (a továbbiakban : Ft .} 5/A.
§-ának (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

J2) A Tanács javaslatot tesz a Kormánynak az ínfa-konununikáciá (informatíka-
hírk szics-média) területén:
a) az információs társadalom kialakításának programjával, az infonmtácíós kultúra

elterjesztésével, az információs társadalomra vonatkozó stratégiai döntésekkel ;
b) a kutatás-fejlesztés íráányvonalának meghatározásával, valamint ;
C) a társadalmi szemléletmód és kultúra terjesztésével kapcsolatban., továbbá
d) a húrközlési piac szabályozásánakk kialakítására ., a piacon működők esélyegyenlőségének

elősegítésére;
C) a kormányzati és a polgári frekvenciagazdálkodás összhangjának biztosítására ;
f) a rádió-távközlési világ- és körzeti értekezleteken képviselendő magyar álláspontra ."

Az Ftv, SIA. §-a a kc vetkezz új (4) bekezdéssel egészül kí, és edzel egyidejűleg d
jelenlegi (4)-(9) bekezdés számozása (S)-(10) bekezdésre változik :

„(4) A Tanács javaslatát, illetve véleményét a miniszter - egyetértésévei, támogató
javaslatával, vagy észrevételével továbbítja a Kormányhoz"
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INDOKOLÁS

a frekvenciagazdálkodásról szótó 1992 . évi=. túrvény módosításáról
szóló törvényjavaslathoz

Az információs társadalom fejlesztését a Kormány kiemelten kezeli . A tudományos
technológia kutatás gyors fejlvdésevel val6 lcpéstartáshoz nclkillözhetetlen egy olyan
szakértői szervezet, amely a Kormony döntéseihez előzetes iránymutatast nyüjt. A feladat
ellátasára egy már meglévő, szakimailag felkészült, a terúleten beható ismeretekkel rendelkező
intézmény lehet a legalkalmasabb . Ez a szerv a Nemzeti Hírkvzlési és Infamzatikai Tanács (a
továbbiakban_ NHlT), amely korábbiakban alapvetően frekvenciagazdálkodással kapcsolatos
tanácsadó szervként működött . A tervezet elfogadása eseten az NHIT a korábbináll szélesebb
kOrben az információs társadalom valamennyi alágazatában fontos szerepet tölthet be,
hozzájárulhat a kutatás-fejlesztés elarevitel6hez, a piacon műkI5dők esélyegyenlőségének
biztosításához, és jobban segítheti a szabályoz~ők munkáját is.

Budapest, 2005, december 1.3 .

Aov
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