
T/9844/11. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Kulturális és sajtó 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt módosító 2002. évi 
XX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/9844. számú 

törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/9844/9. sz. ajánlással.) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság) - 
első helyen kijelölt bizottságként -, valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta a rádiózásról és televíziózásról 
szóló 1996. évi I. törvényt módosító 2002. évi XX. törvény jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló, T/9844. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/9844/10. számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 
 Az Emberi jogi bizottság 2004. május 24-i ülésén tárgyalja a módosító javaslatot. 
 
 
 

I. 
 

1.  Dr. Pető Iván képviselő – kapcsolódva T/9844/8. számú módosító indítványához 
(T/9844/9. számú ajánlás 4. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. tv. 7. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/1. § A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I törvény jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 2002. évi XX. törvény 23.§ (5) bekezdésének helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:/ 
 

/(5) Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető 
törvény hatálybalépése napján az Rtv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 



 "(2) A televíziós műsorszolgáltató évi teljes műsoridejének, vagy általa 
műsorkészítésre az üzleti évben közvetlen költségként elszámolt összegnek legalább tíz 
százalékát olyan európai művekre köteles fordítani, [legalább hét százalékát olyan 
eredetileg magyar nyelven készített művek számára köteles fenntartani,] amelyeket tőle 
független előállítóval készíttetett, vagy attól öt évnél nem régebben készült műként szerzett 
be." 
 

Indokolás: Lásd a T/9844/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

II. 
 
 A T/9844/9. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Emberi jogi bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
1. összefügg: 2., 5. támogatja egyetért
3.  nem támogatja nem ért egyet
4.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
6.  nem támogatja nem ért egyet
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. május 19. 
 
 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 


