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Tisztelt Országgyűlés! 
 

 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága, valamint Kulturális és sajtó bizottsága 
(továbbiakban: Kulturális bizottság) megvitatta a digitális műsorterjesztés szabályairól 
szóló, T/19081. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/19081/3-37. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Eht.: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
 Rttv.: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 
 
 Az Informatikai bizottság 2006. február 6-i ülésére vette napirendjére a módosító 
indítványok megvitatását. 
 (A Gazdasági bizottság ülésén az Előterjesztő tárcaálláspontot közölt.) 
 
 Az Előterjesztő a benyújtó levelében jelezte, hogy az Alkotmány 61. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a törvényjavaslat 26 §-ának, 30. §-ának, 31. § (3) 
bekezdésének, továbbá 37. §-ának és az azokhoz benyújtott módosító javaslatoknak az 
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata 
szükséges. 
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 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 Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 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. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /1. § A törvény hatálya kiterjed/ 
 
 "a) [a részben vagy egészben] a Magyar Köztársaság területén telepített elektronikus 
hírközlő berendezéssel végzett digitális műsorterjesztésre," 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Halász János és Sági József, valamint Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 
1. § b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A törvény hatálya kiterjed/ 
 
 "b) a műsorszolgáltató a) pontban foglalt, vagy azzal összefüggő 
[műsorszolgáltatására, illetve] tevékenységére," 
 
 
 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/15. számú és a T/19081/36. számú 
módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

3.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 2. § b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § A törvény céljai és alapelvei:/ 
 
 "b) az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését 
és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások és új technológiák elterjedését 
elősegítő kiszámítható, átlátható, [technológia semleges] platform független, versenyt segítő 
szabályozás megteremtése;" 
 

T/19081/13/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 40. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/13/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "(2) [A digitális műsorterjesztők, a multiplex szolgáltatók, a műsorszolgáltatók és 
a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók elektronikus hírközlő hálózatokat, 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, digitális műsorokat, kiegészítő digitális 
szolgáltatásokat egymás között olyan egyeztetett műszaki feltételrendszerben kötelesek 
működtetni és nyújtani, hogy azok a szükséges kapcsolat létesítéséhez, szolgáltatás 
nyújtásához közvetlenül, vagy egymás között egyeztetett megfelelő interfészek, 
hálózatrészek, elemek, berendezések, szolgáltatások beiktatásával egységesen működő 
rendszert alkossanak.] Abból a célból, hogy a szükséges kapcsolat létesítéséhez, szolgáltatás 
nyújtásához közvetlenül, vagy egymás között egyeztetett megfelelő interfészek, 
hálózatrészek, elemek, berendezések, szolgáltatások beiktatásával egységesen működő 
rendszert alkossanak, a digitális műsorterjesztők, a multiplex szolgáltatók, a 
műsorszolgáltatók és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók, az elektronikus hírközlő 
hálózatokat, elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, digitális műsorokat, kiegészítő digitális 
szolgáltatásokat az NHH által az ORTT-vel egyetértésben megállapított műszaki 
feltételrendszerben kötelesek működtetni és nyújtani." 
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Megjegyzés: A javaslat támogatása esetén ebben a rendelkezésben ki kell írni az ORTT teljes megnevezését 
és rendelkezni kell a rövidítéséről. Ezzel összefüggően módosítani kell a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdését, 
amelyben a rövidített megnevezésről rendelkezés történt. 

 
Indokolás: Lásd a T/19081/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Pettkó Andárs képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "4. § E törvényben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) és a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. 
évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) rendelkezéseit kell alkalmazni." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat támogatása esetén a 9. § (2) bekezdését értelemszerűen módosítani kell. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "5. § (1) A Magyar Köztársaság területén bármely természetes, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet az e törvényben, illetve hírközlésre vonatkozó 
külön törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosult digitális műsorterjesztési 
szolgáltatás nyújtására." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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7.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A bejelentésben az Eht.-ban meghatározottakon kívül meg kell [határozni] 
jelölni, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltató, vagy digitális műsorterjesztő mely 
műsorszolgáltató mely műsorát, valamint a kiegészítő digitális szolgáltató milyen 
szolgáltatását terjeszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Amennyiben a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó e törvény 17-22. §-ai 
alapján [hozzáférési jogosultságot] hozzáférést kíván szerezni, az Eht. 76. §-ának megfelelő 
alkalmazásával az NHH nyilvántartásba veszi." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 7. §-át megelőző cím 
helyébe a következő címet javasolja: 
 

"[Digitális műsorterjesztéssel összefüggő műsorszolgáltatás] 
Digitálisan terjesztett műsorszolgáltatás" 

 
T/19081/20. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/19081/18/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 
 "7. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) által 
nyilvántartásba vett műsorszolgáltatót e törvény 17-22. §-ai alapján [hozzáférési 
jogosultságok] hozzáférések illetik meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/18/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 8. § (1)-(5) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 "8. § (1) Multiplex szolgáltatás nyújtására [– a 9. § (3) bekezdésében foglalt 
kivétellel –] az e törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
[az e törvényben, illetve külön törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén 
jogosult] 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 kívül meg 
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 
piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi.] 
 
 (5) A multiplex szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást 
az [NHH-nak] ORTT-nek három napon belül köteles bejelenteni." 
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Indokolás: Lásd a T/19081/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 9. § (1)-(2) 
bekezdéseinek és az azt megelőző címnek a következő módosítását javasolja: 
 

"Frekvenciahasználaton alapuló [multiplex szolgáltatás] digitális műsorszórás 
 

9. § 
 
 (1) Az NHH a frekvenciahasználati jogosultságot a [multiplex szolgáltatónak] 
digitális műsorszórónak az Eht. 69. §-a szerinti eljárásban adja ki. Az NHH a 
frekvenciahasználati jog megadásáról szóló határozatát külön jogszabályban meghatározott 
rendben lefolytatott pályázati eljárás alapján hozza meg.  
 
 (2) A digitális műsorterjesztés[hez]t [kapcsolódó multiplex] végző műsorszóró 
frekvenciahasználati jogosultságának pályázati eljárása az adott frekvencián rendelkezésre 
álló műsorszolgáltatási lehetőségekre vonatkozó, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 
évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 95. §-a szerinti pályázati felhívás közzétételét követően, 
annak figyelembevételével indítható el." 
 

T/19081/18/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Márfai Péter, Molnár Gyula és dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat  
9. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) Digitális televíziós műsorszóráshoz kapcsolódó multiplex szolgáltatás 
nyújtására olyan természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet jogosult, amely nem minősül digitális műsorszórónak vagy országos 
műsorszolgáltatónak, továbbá az NHH-tól az (1) bekezdésben meghatározott eljárásban 
frekvenciahasználati jogosultságot kapott.]" 
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Indokolás: Lásd a T/19081/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének 
az elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) Az ORTT a műsorszolgáltatókról vezetett nyilvántartás másolatát átadja az 
NHH-nak.]" 
 

T/19081/22. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésének 
az elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) Az (1)-(2) bekezdésben említett nyilvántartásokba bejegyzett szolgáltatókról 
és a nyilvántartásban bekövetkezett változásról az NHH, illetve az ORTT a bejegyzéstől 
számított nyolc napon belül tájékoztatja a másik hatóságot.]" 
 

T/19081/21. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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16.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az NHH a felülvizsgálat eredményeként az FNFT alapján, illetve a digitális 
átállás folyamata alatt jogosult az ORTT-nek, a frekvenciahasználatra jogosultnak és a 
rádióengedély jogosultjának egyetértésével más hasonló műszaki feltételekkel rendelkező 
analóg műsorterjesztési célú frekvencia használatát kijelölni, illetve ahhoz kapcsolódó 
rádióengedélyt kiadni." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 12. § (3)-(4) 
bekezdéseinek az elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) A digitális műsorszóró a frekvenciák használatának díját és a kiegészítő 
frekvencia díjat átháríthatja a multiplex szolgáltatóra. 
 
 (4) A multiplex szolgáltató a frekvenciák használatának díját és a kiegészítő 
frekvencia díjat átháríthatja a vele szerződött műsorszolgáltatókra és a kiegészítő 
digitális szolgáltatókra.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

18.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 13. § (1)-(6) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 "13. § (1) A digitális műsorszórás céljára szolgáló frekvenciahasználati jogosultságot 
az NHH az Eht. 69. §-a szerinti eljárásban, pályázat alapján adja ki a [multiplex szolgáltató] 
digitális műsorszóró számára. 
 
 (2) A digitális műsorszóró adó rádióengedélyét a [frekvenciahasználati 
jogosultsággal rendelkező] multiplex szolgáltatóval szerződött digitális műsorszóró számára 
adja ki az NHH. 
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 (3) Az NHH a [frekvenciahasználati jogosultságot és az ehhez kapcsolódó] digitális 
műsorszóró adó rádióengedélyét a [frekvenciát használó] multiplexben továbbított és 
legkésőbb lejáró műsorszolgáltatási jogosultság érvényességi idejéhez igazodva adja ki.  
 
 (4) A digitális műsorszóró adó rádióengedélyéről rendelkező határozat tartalmazza a 
műsorszóró adó üzemeltetésének műszaki feltételeit és előírásait, továbbá melléklete 
tartalmazza az ORTT műsorszolgáltatásra jogosító határozatát, és a műsorszolgáltatásra 
vonatkozó, az ORTT által meghatározott feltételrendszert. 
 
 (5) Az NHH a [multiplex szolgáltató frekvenciahasználati jogosultságáról, és] a 
digitális műsorszóró adó rádióengedélyéről rendelkező határozatot a meghozatalát követő 
nyolc napon belül megküldi az ORTT-nek. 
 
 (6) A [multiplex szolgáltató és a] digitális műsorszóró a digitális műsorszórás 
megkezdését annak megkezdése előtt nyolc nappal az NHH-nak és az ORTT-nek bejelenti." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "15. § (1) A multiplex szolgáltató jogosult a rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás 
műsorszolgáltatással le nem kötött hányadát kiegészítő digitális szolgáltatás végzésére 
használni, illetve más számára ilyen szolgáltatás nyújtása céljából e szabad kapacitás 
használatát [engedélyezni] lehetővé tenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/26/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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20.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 15. §-át új (3) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) A tartalmuk, vagy szolgáltatójuk folytán a műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó 
kiegészítő digitális szolgáltatások tartalmi és az azok a nyújtásával kapcsolatos felelősségi 
szabályokat külön törvény állapítja meg." 
 

T/19081/26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 32. és 43. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/26/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

21.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 
 "17. § [(1) A digitális műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely 
feltételes hozzáférési rendszer üzemeltetője az általa üzemeltetett feltételes hozzáférési 
rendszer tekintetében köteles biztosítani az átvitel költséghatékony ellenőrzéséhez 
szükséges műszaki feltételeket, hogy a digitális műsorterjesztők, illetve 
hálózatüzemeltetők helyi vagy regionális szinten teljes körűen ellenőrizzék az ilyen 
feltételes hozzáférési rendszereket igénybevevő szolgáltatásokat.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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22.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdését új c) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) A digitális műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes 
hozzáférési rendszer üzemeltetője, amely digitális televízió- és rádiószolgáltatásokhoz nyújt 
feltételes hozzáférési szolgáltatásokat, és amelynek a hozzáférési szolgáltatásaitól függ az, 
hogy a műsorszolgáltatók elérik-e a lehetséges nézők vagy hallgatók bármely csoportját, 
köteles/ 
 
 "b) a feltételes hozzáférési szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenysége 
tekintetében külön számviteli nyilvántartást vezetni[.], 
 
 c) biztosítani annak műszaki feltételeit, hogy az általa üzemeltetett feltételes 
hozzáférési rendszer képes legyen együttműködni a kiskorúak médiahasználata feletti szülői 
ellenőrzést biztosító technológiákkal." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 17. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az elektronikus műsor[tájékoztatóval]kalauzzal, valamint hasonló tájékoztató 
(listázó) vagy irányító (navigáló) eszközök kezelői felületeinek megjelenésével, 
összeállításával kapcsolatos kötelezettségek az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeket 
nem érintik." 
 

T/19081/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25., 26., 27., 37., 41., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/27/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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24.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 18. § (4)-(7) 
bekezdéseinek az elhagyását javasolja: 
 
 "[(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségek egésze, vagy részei átmeneti 
időre, de legfeljebb 2011. december 31-ig nem alkalmazhatók a kötelezettek esetében, 
amennyiben  
 
 a) a kötelezettek számára aránytalan terhet jelentene,  
 
 b) a kötelezettek egymás között külön jogszabályban foglaltak szerint az európai 
szabványnak megfelelő nyílt API használatára és fokozatos bevezetésére vonatkozó 
megállapodást kötnek 2007. január 1-jéig,  
 
 c) amely megállapodás megfelel a külön jogszabályban, a Digitális Átállás 
Stratégia szerint kialakított feltételeknek, és  
 
 d) a megállapodást az NHH Tanácsa a megállapodás megkötését követően 
jóváhagyta. 
 
 (5) Az NHH Tanácsa a (4) bekezdésben meghatározott megállapodást a 
benyújtást követő kilencven napon belül, az Eht. 36. §-a szerinti egyeztetést követően 
határozatával akkor hagyja jóvá, ha megfelel a (4) bekezdésben foglaltaknak, és az e 
törvényben, az Eht.-ban, valamint az Rttv.-ben meghatározott alapelveknek.  
 
 (6) Az NHH a jóváhagyott megállapodást közzéteszi. 
 
 (7) Az NHH Tanácsa a megállapodás e törvénynek és más jogszabályoknak, 
illetve a Digitális Átállás Stratégiának való megfelelését évente felülvizsgálja, és erről 
külön határozatot hoz.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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25.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 20. §-a és az azt 

megelőző cím helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 

"[Elektronikus műsortájékoztató 
 

20. § 
 
 (1) A multiplex szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli, ha olyan 
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtótól kap ajánlatot elektronikus műsortájékoztató 
továbbítására, amely nem áll irányítási viszonyban az adott vételkörzetben terjesztett 
műsorszolgáltatóval (független elektronikus műsortájékoztató szolgáltató). 
 
 (2) E szerződéskötési kötelezettség nem terheli a multiplex szolgáltatót, ha az 
adott vételkörzetben az általa összeállított digitális jelcsomag részeként már legalább 
egy, az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek megfelelő kiegészítő digitális 
szolgáltatást nyújtó által előállított, a felhasználók számára szabad hozzáférés mellett 
elérhető elektronikus műsortájékoztatót továbbít, és ezt meghaladó elektronikus 
műsortájékoztató továbbítása objektív gazdasági és műszaki akadályba ütközik.] 
 

Elektronikus műsorkalauz 
 

20. § 
 
 (1) A multiplex szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli, ha olyan 
szolgáltatótól kap ajánlatot elektronikus műsorkalauz továbbítására, amely nem áll irányítási 
viszonyban az adott vételkörzetben terjesztett műsorszolgáltatóval (független elektronikus 
műsorkalauz szolgáltató). 
 
 (2) E szerződéskötési kötelezettség nem terheli a multiplex szolgáltatót, ha az adott 
vételkörzetben az általa összeállított digitális jelcsomag részeként már legalább egy, az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételnek megfelelő szolgáltató által előállított, a felhasználók 
számára szabad hozzáférés mellett elérhető elektronikus műsorkalauzt továbbít, és ezt 
meghaladó elektronikus műsorkalauz továbbítása objektív gazdasági és műszaki akadályba 
ütközik." 
 

T/19081/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 26., 27., 37., 41., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/27/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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26.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 21. §-a helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "21. § [(1) Az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatója a szolgáltatáshoz való 
hozzáférést, a kezelői felületek megjelenését és összeállítását a szolgáltatással összefüggő 
valamennyi digitális műsorszolgáltatás és kiegészítő digitális szolgáltatás számára 
tisztességes, ésszerű feltételek mellett, az egyenlő elbánás elvének megfelelően köteles 
biztosítani. 
 
 (2) Az egyenlő elbánás elvét nem érintve az elektronikus műsortájékoztató 
szolgáltatója az adott multiplexen továbbított közszolgálati műsorok számára a 
hozzáférés tekintetében elsőbbséget köteles biztosítani más műsorokkal szemben.]  
 
 (1) Az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója a szolgáltatáshoz való hozzáférést, a 
kezelői felületek megjelenését és összeállítását a szolgáltatással összefüggő valamennyi 
digitális műsorszolgáltatás és kiegészítő digitális szolgáltatás számára tisztességes, ésszerű 
feltételek mellett, az egyenlő elbánás elvének megfelelően köteles biztosítani. 
 
 (2) Az egyenlő elbánás elvét nem érintve az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója az 
adott multiplexen továbbított közszolgálati műsorok számára a hozzáférés tekintetében 
elsőbbséget köteles biztosítani más műsorokkal szemben." 
 

T/19081/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 25., 27., 37., 41., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/27/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

27.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 22. §-a helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "22. § [(1) Ha az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatója és a szolgáltatás 
vételkörzetében terjesztett műsorszolgáltató irányítási viszonyban áll, a 21. §-ban 
megállapított kötelezettség e szolgáltatót annyiban terheli, amennyiben az adott 
vételkörzetben más független elektronikus műsortájékoztató szolgáltató elektronikus 
műsortájékoztatója a felhasználók számára kapacitáshiány vagy más ok miatt szabadon 
nem hozzáférhető. 
 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus műsortájékoztató kezelői felületén jól 
látható módon utalni kell az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatójával irányítási 
viszonyban álló műsorszolgáltatóra, illetve annak műsorára. 
 
 (3) Az elektronikus műsortájékoztató kezelői felületének megjelenésére és 
összeállítására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.] 
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 (1) Ha az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója és a szolgáltatás vételkörzetében 
terjesztett műsorszolgáltató irányítási viszonyban áll, a 21. §-ban megállapított kötelezettség e 
szolgáltatót annyiban terheli, amennyiben az adott vételkörzetben más független elektronikus 
műsorkalauz szolgáltató elektronikus műsorkalauza a felhasználók számára kapacitáshiány 
vagy más ok miatt szabadon nem hozzáférhető. 
 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus műsorkalauz kezelői felületén jól látható 
módon utalni kell az elektronikus műsorkalauz szolgáltatójával irányítási viszonyban álló 
műsorszolgáltatóra, illetve annak műsorára. 
 
 (3) Az elektronikus műsorkalauz kezelői felületének megjelenésére és összeállítására 
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg." 
 

T/19081/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 25., 26., 37., 41., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/27/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Márfai Péter, Molnár Gyula és dr. Balogh László képviselő a törvényjavaslat  
23. §-ának az elhagyását javasolja: 
 

"[Kötelezettségek felülvizsgálata 
 

23. § 
 
 (1) A 17. §-ban és a 20-22. §-okban meghatározott kötelezettségeket az NHH 
külön jogszabályban meghatározottak szerint, az Eht. 52-57. §-a szerinti eljárás 
megfelelő alkalmazásával felülvizsgálja. 
 
 (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeként az 
NHH azt állapítja meg, hogy az érintett piacon egy vagy több feltételes hozzáférési 
üzemeltető nem rendelkezik jelentős piaci erővel, ezen feltételes hozzáférési üzemeltetők 
tekintetében a feltételek teljesítésének kötelezettsége alól mentességet adhat, illetve új 
kötelezettséget állapíthat meg, amennyiben 
 
 a) a felhasználók részére a továbbítási kötelezettség alá eső rádió- és 
televízióműsorokhoz és más műsortartalmakhoz való hozzáférést az ilyen módosítás 
vagy visszavonás nem érintené hátrányosan, és 
 
 
 
 
 



-  17  - 

 
 
 b) a hatékony verseny kilátásait a kiskereskedelmi digitális televízió- és 
rádióműsor terjesztési szolgáltatások piacán, valamint a feltételes hozzáférési 
rendszerek, és egyéb kapcsolódó eszközök piacán az ilyen módosítás vagy hatályon kívül 
helyezés nem érintené hátrányosan. 
 
 (3) A kötelezettségek (2) bekezdés szerinti módosításáról az érdekelteket legalább 
harminc, legfeljebb százhúsz nappal megelőzően tájékoztatni kell.]" 
 

Megjegyzés: A 23. §-t megelőző „Kötelezettségek felülvizsgálata” cím elhagyása is szükséges, figyelemmel 
arra, a címhez csak ez az egy § tartozik. 

 
Indokolás: Lásd a T/19081/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 24. §-a helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "24. § [A digitális átállásnak 2011. december 31-ig kell megvalósulnia a digitális 
rádió- és televízióműsorok elérhetősége tekintetében a Magyar Köztársaság teljes 
területén úgy, hogy a digitális televízió- és rádióműsorok vételkörzete az adott 
műsorszóró adó vételkörzetében lévő lakosság legalább 85%-át elérje, és a háztartások 
legalább 85%-a számára rendelkezésre álljon valamilyen digitális műsorterjesztési 
szolgáltatás vételére alkalmas készülék (a továbbiakban: digitális átállás).] A digitális 
átállásnak 2011. december 31-ig kell megvalósulnia a digitális televízió-műsorok elérhetősége 
tekintetében a Magyar Köztársaság teljes területén úgy, hogy legalább három országos 
televízió-műsor vételkörzete a jelenleg az országos műsorokat sugárzó földfelszíni 
műsorszóró adók vételkörzetében élő lakosság 85%-át elérje, és a háztartások legalább 85%-a 
számára rendelkezésre álljon valamilyen digitális műsorterjesztési szolgáltatás vételére 
alkalmas készülék, vagy biztosítva legyen e műsorok hozzáférési lehetősége más 
műsorelosztó rendszer által." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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30.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 26. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "26. § Az ORTT az FNFT alapján a digitális földfelszíni műsorszórással 
megvalósítható digitális televízió műsorszolgáltatás pályázatát a nemzeti Digitális Átállás 
Stratégiának megfelelően, a Digitális Átállást Koordináló Bizottság egyetértésével [2006. 
szeptember 1-jéig] 2007. február 15-ig írja ki." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatok elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
„igen” szavazata szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/19081/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

31.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "31. § (1) E törvény 2006. [május 1-jén] július 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 31. §-át új (4) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(4) E törvény 15. §-ának (1) és (2) bekezdései a tartalmuk, vagy szolgáltatójuk 
folytán a műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő digitális szolgáltatások tartalmi és az 
azok nyújtásával kapcsolatos felelősségi szabályokat megállapító törvény hatálybalépésével 
egyidejűleg lépnek hatályba." 
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T/19081/26. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 20. és 43. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/19081/26/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

33.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdésében 
az Eht. 89. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /33. § (1) Az Eht. 89. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "89. § (1) Szerződéskötési kötelezettség terheli a multiplex szolgáltatót, ha attól a 
műsorszolgáltatásra jogosult szervezettől kap ajánlatot, amely olyan frekvencián jogosult 
szolgáltatni, amelynek használatára a multiplex [szolgáltató] szolgáltatóval szerződéses 
viszonyban álló digitális műsorszóró kapott jogot." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

34.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdésében az Eht. 188. § 
73. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Eht. 188. §-ának 73. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "73. Multiplex szolgáltató: az olyan elektronikus hírközlési szolgáltató, amely a hozzá 
eljuttatott rádió-,és televízióműsorokból illetve más adatjelekből egyetlen szabványos digitális 
jelfolyamot állít elő, és ezt [digitális műsorterjesztéssel] továbbítja[, vagy továbbíttatja] a 
műsorterjesztőnek." 
 

T/19081/7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 44. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/8/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

35.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 35. § (3) bekezdésében az Eht. 188. § 
74. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az Eht. 188. §-ának 74. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "74. Műsorelosztás: a műsorszolgáltató által előállított analóg vagy digitális 
műsorszolgáltatási jelek vagy a műsorszolgáltatási jeleket és kiegészítő szolgáltatásokat 
hordozó multiplex jelfolyam közel egyidejű, tartalmában változatlan, elkülönült szervezet 
közbeiktatásával történő továbbítás vezetékes (kábeles) hálózaton, [jelek közel egyidejű, 
változatlan továbbítása vezetékes hálózaton] vagy nem műsorszóró rádiótávközlő 
rendszeren [a műsorszolgáltatótól elkülönült átviteli rendszer közbeiktatásával] az arra 
jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására 
alkalmas [átviteli] hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével. Nem minősül 
műsorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeres végzett jeltovábbítás." 
 

Megjegyzés: A jelölést a törvényjavaslat szövegéhez viszonyítva pontosítottuk. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/8/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

36.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésében 
az Rttv. 103. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /36. § (1) Az Rttv. 103. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "103. § (1) Az analóg műsorszórási célú frekvenciát a Nemzeti Hírközlési Hatóság a 
műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező vagy a vele szerződött távközlési szolgáltató 
számára kijelöli. Televíziós analóg műsorszórás céljára országos, illetve körzeti vételkörzetű 
frekvencia nem jelölhető ki, igénybevételéhez a 104. §-a szerinti rádióengedély nem adható 
ki, kivéve a digitális átállást elősegítő frekvenciacsere esetén." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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37.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdése b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Felhatalmazást kap az informatikai és hírközlési miniszter arra, hogy rendelettel 
állapítsa meg/ 
 
 "b) az elektronikus műsor[tájékoztató]kalauz kezelői felületének megjelenésére és 
összeállítására vonatkozó részletes szabályokat, a nemzeti kulturális örökség miniszterével 
egyetértésben," 
 

T/19081/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 25., 26., 27., 41., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/27/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

38.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdése b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Felhatalmazást kap az informatikai és hírközlési miniszter arra, hogy rendelettel 
állapítsa meg/ 
 
 "b) az elektronikus műsortájékoztató kezelői felületének megjelenésére és 
összeállítására vonatkozó részletes szabályokat, [a nemzeti kulturális örökség 
miniszterével] az ORTT-vel egyetértésben," 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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39.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 39. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "[(3) Felhatalmazást kap az informatikai és hírközlési miniszter, hogy a nemzeti 
kulturális örökség miniszterével együtt, az ORTT Elnökével egyetértésben rendelettel 
állapítsa meg a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtónak az általa közzétett tartalom 
besorolása felhasználók számára szóló tájékoztatásának részletes szabályait.] A 
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtónak, az általa közzétett tartalom besorolásának és a 
felhasználók számára szóló tájékoztatásának részletes szabályait az ORTT – eljárására 
kötelező jelleggel – legalább kétharmados többséggel hozott állásfoglalásában határozza meg, 
amelyet a Kulturális Közlönyben közzétesz." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

40.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 41. § 6. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /41. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "6. Digitális műsorterjesztés: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek 
során a műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jeleket a műsorszolgáltatótól 
és/vagy a multiplex szolgáltatótól a felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, [függetlenül 
az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától]. Digitális műsorterjesztésnek minősül 
különösen a digitális műsor Internet Protokoll segítségével történő továbbítása az átviteli 
rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a digitális 
műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított digitális 
műsorterjesztést, így digitális műsorterjesztésnek minősül az olyan digitális műsorterjesztés 
is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék 
csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül 
digitális műsorterjesztésnek;" 
 

T/19081/13/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/13/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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41.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 41. § 10. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /41. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "10. Elektronikus műsor[tájékoztató]kalauz (EPG): olyan alkalmazás, amely lehetővé 
teszi különösen a digitális műsorok közötti tematikus választást;" 
 

T/19081/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 25., 26., 27., 37., 42. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/27/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 41. § 24. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /41. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "24. Kapcsolódó eszközök: azok az elektronikus hírközlő hálózathoz illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé teszik, illetve 
támogatják az adott hálózat, illetve szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtást. Idetartoznak 
a feltételes hozzáférésű rendszerek és az elektronikus műsor[tájékoztatók]kalauzok;" 
 

T/19081/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 25., 26., 27., 37., 41. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/27/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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43.  Halász János és Sági József képviselő a törvényjavaslat 41. §-át új 25 ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "25. Kiegészítő digitális szolgáltatás:
 a) tartalma, vagy szolgáltatója folytán a műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó, 
tartalomszolgáltatás 
 vagy 
 b) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, valamint a digitális 
műsorterjesztő átviteli rendszeren továbbított, általában interaktív szolgáltatások, 
 amelyek nem minősülnek az Eht. 188. §-ának 13. pontja szerinti elektronikus 
hírközlési szolgáltatásnak, illetve az Rttv. 2. §-ának 30. pontja szerinti műsorszolgáltatásnak 
és amelyek a felhasználóhoz való eljuttatására a digitális műsorterjesztő átviteli rendszert 
használják. Kiegészítő digitális szolgáltatás különösen: a digitális teletext, az igény szerint 
nyújtott videó-szolgáltatás, digitális személyi műsorrögzítő (PDR/PVR) szolgáltatás;" 
 

T/19081/26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 20. és 32. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/26/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

44.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 41. § 32. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /41. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "32. Multiplex szolgáltató: az olyan elektronikus hírközlési szolgáltató, amely a hozzá 
eljuttatott rádió-, televízió-műsorokból illetve más adatjelekből egyetlen szabványos digitális 
jelfolyamot állít elő, és ezt [digitális műsorterjesztéssel] továbbítja[, vagy továbbíttatja] a 
műsorterjesztőnek;" 
 

T/19081/8/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 34. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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45.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 41. § 37. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /41. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "37. Nagyfelbontású televízió-műsor szolgáltatás (High Definition Television, 
HDTV): olyan széles képformátumú, nagyfokú élességet biztosító digitális televíziós 
televízió-műsor szolgáltatás, amelynek képformátuma legalább 1280×720 [képsorból áll] 
pixelszámú felbontással rendelkezik;" 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

46.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 41. § 43. pontja felvezető szövegének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /41. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "43. Digitális [V]vételkörzet:" 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Kulturális biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. február 1. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 
 
 
 
 


