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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottsága (továbbiakban: Informatikai 

bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, 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/19081/39-40. számú kapcsolódó 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 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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I. 
 
 

1.  Halász János és Sági József képviselő – kapcsolódva Márfai Péter, Molnár Gyula 
és dr. Balogh László képviselő T/19081/4. számú módosító indítványához (T/19081/38. 
számú ajánlás 13. pontja) – a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
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, illetve olyan 
vállalkozásnak, amelyben az országos műsorszolgáltatóban befolyásoló részesedéssel 
rendelkező vállalkozás tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik, továbbá az 
NHH-tól az (1) bekezdésben meghatározott eljárásban frekvenciahasználati jogosultságot 
kapott." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Informatikai biz. támogatja

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

 
 
 

2.  Halász János és Sági József képviselő – kapcsolódva Halász János és Sági József 
képviselő T/19081/26. számú módosító indítványához (T/19081/38. számú ajánlás 20. pontja) 
– a törvényjavaslat 15. §-a helyébe a következő rendelkezést 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. 
 
 (2) Digitális műsorszóró hálózaton kiegészítő digitális szolgáltatás céljaira az (1) 
bekezdés szerinti szabad kapacitások az adott multiplexen rendelkezésre álló 
adatátviteli kapacitás 20 %-áig használhatók fel. Jogszabály ennél alacsonyabb mértéket 
is megállapíthat.  
 
 (3) Amennyiben a multiplexen rendelkezésre álló szabad – műsorszolgáltatással, 
illetve kiegészítő digitális szolgáltatással ténylegesen le nem kötött – kapacitások 
lehetővé teszik további digitális rádió, vagy televízió műsor továbbítását, a multiplex 
szolgáltató köteles erről a tényről az NHH számára a kapacitás tényleges rendelkezésre 
állásától számított 3 napon belül tájékoztatást adni. Az NHH a digitális 
műsorterjesztésre rendelkezésre álló szabad kapacitások figyelembe vételével a digitális 
műsorszolgáltatási lehetőségek jegyzékét módosítja. 
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 (4)] A multiplex szolgáltató [az (1) bekezdés szerinti használatot a szolgáltatók 
számára ésszerű és tisztességes feltételek mellett, az egyenlő elbánás elvének 
megfelelően] köteles a kiegészítő digitális szolgáltatók számára ésszerű és tisztességes 
feltételek mellett, az egyenlő elbánás elvének megfelelően a multiplex szolgáltatást 
biztosítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/19081/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Informatikai biz. támogatja

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

 
 
 

II. 
 
 
 A T/19081/38. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Informatikai bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  1. támogatja nem ért egyet 
  2. támogatja nem ért egyet 
  3. nem támogatja nem ért egyet 
  4. nem támogatja nem ért egyet 
  5. nem támogatja nem ért egyet 
  6. támogatja nem ért egyet 
  7. támogatja nem ért egyet 
  8. támogatja nem ért egyet 
  9. támogatja nem ért egyet 
10. támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
12. támogatja nem ért egyet 
13. támogatja nem ért egyet 
14. nem támogatja nem ért egyet 
15. nem támogatja nem ért egyet 
16. támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
18. támogatja nem ért egyet 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. nem támogatja nem ért egyet 
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21. nem támogatja nem ért egyet 
22. támogatja nem ért egyet 
23. támogatja nem ért egyet 
24. nem támogatja nem ért egyet 
25. támogatja nem ért egyet 
26. támogatja nem ért egyet 
27. támogatja nem ért egyet 
28. támogatja nem ért egyet 
29. nem támogatja nem ért egyet 
30. támogatja nem ért egyet 
31. támogatja nem ért egyet 
32. nem támogatja nem ért egyet 
33. nem támogatja nem ért egyet 
34. támogatja nem ért egyet 
35. nem támogatja nem ért egyet 
36. támogatja nem ért egyet 
37. támogatja nem ért egyet 
38. nem támogatja nem ért egyet 
39. nem támogatja nem ért egyet 
40. nem támogatja nem ért egyet 
41. támogatja nem ért egyet 
42. támogatja nem ért egyet 
43. nem támogatja nem ért egyet 
44. támogatja nem ért egyet 
45. nem támogatja nem ért egyet 
46. támogatja nem ért egyet 

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. február 8. 
 
 
 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési  

bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 
 
 
 
 


