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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „a digitális műsorterjesztés szabályairól"
szóló T/19081 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 8 §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„8 §

(1) Multiplex szolgáltatás nyújtására [- a 9. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel -] az e
törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén bármely
természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult, [az e
törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén
jogosult] amely nem minősül digitális műsorszórónak vagy országos műsorszolgáltatónak .
(2) A[z elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a] multiplex szolgáltatás nyújtásának
megkezdésére irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját az elektronikus
hírközlési szolgáltatónak nyilvántartásba vétel céljából [bejelenteni az NHH-nak] be kell
jelentenie az ORTT-nek .
(3) A bejelentésben az Eht .-ban meghatározott [adatokon] szempontokon kívülmeg kell
[határozni] jelölni, hogy a multiplex szolgáltató mely digitális műsorszolgáltató mely
műsorát, valamint a kiegészítő digitális szolgáltató milyen szolgáltatását multiplexálja .
(4) A multiplex szolgáltató olyan műsorokat multiplexálhat, amelyekre megfelelő
jogosultsággal rendelkezik. Az [NHH-nak] ORTT-nek be kell jelenteni azokat az adatokat,
illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, amelyek igazolják, hogy a szerzői jogok és a
szerzői jogokkal szomszédos jogok védelmére a szükséges lépéseket a [digitális
műsorterjesztő] multiplex szolgáltató megtette . A bejelentéshez csatolni kell a
műsorszolgáltatóval kötött szerződés vagy az adott műsor multiplexálására vonatkozó
jogosultság egyéb igazolását. [Az NHH a digitális műsorterjesztés jogszerűségét
piacfelügyelete eljárás keretében ellenőrzi .]

Módosító javaslat



(5) A multiplex szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást az
[NHH-nak] ORTT-nek három napon belül köteles bejelenteni ."

Indokolás

A multiplex szolgáltatás jelentősége különösen a földfelszíni műsorszórással megvalósuló
országos televíziós műsor-, illetve kiegészítő digitális szolgáltatások esetében érzékelhető . Az
ezzel összefüggő átláthatóság megteremtése érdekében a javaslat előírja a multiplex
szolgáltatók számára, hogy az országos műsorszolgáltatóktól és a digitális műsorszóróktól
elkülönült gazdasági szereplőként működjenek . A törvénytervezet a 15 . §-ban a
rendelkezésükre álló sávkapacitások tartalmára vonatkozó komoly jogosítványokat adna a
multiplex szolgáltatók számára . Ebből következően a multiplex szolgáltatók nem tekinthetők
majd kizárólag hírközlési tevékenységet folytató szolgáltatóknak, így a nyilvántartásba
vételük sem történhet az NHH-nál, hanem az ORTT-nél . A szöveg módosítása azért
elkerülhetetlen, mert a multiplex szolgáltatóknak nem lesz joguk ahhoz, hogy meghatározzák,
mely műsorszolgáltató mely műsorát, valamint a kiegészítő digitális szolgáltatások milyen
szolgáltatásait multiplexálják, hiszen ez - tekintettel a tartalomra - az ORTT feladata. A
multiplex szolgáltatóknak csupán arra lesz lehetőségük, hogy a bejelentésben megjelöljék
ezeket az adatokat .

Budapest, 2006 . január 31 .

H ász János

	

Sági
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

