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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló T/2909. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

nyújtom be:

1 . A törvényjavaslat 26. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Az ajánlat objektív műszaki okok [miatt akkor utasítható vissza, ha az
ajánlatban megjelölt szolgáltatási igény túlzott terhet ró a kötelezett szolgáltató
hálózatát alkotó átviteli rendszerre, illetve veszélyezteti a működés biztonságát,
a hálózat egységét] , vagy objektív gazdaság] okok miatt csak a digitális
tartalomszabályozási törvényben meghatározott esetekben és csak az ott
meghatározott feltételek alapión utasítható vissza ."

2 . A törvényjavasiat 26 . §-ának (6) és (7) bekezdései elhagyásra kerülnek :

„[(6) Az ajánlat objektív gazdasági okok miatt akkor utasítható vissza, ha az
ajánlatban megjelölt díjak olyan mértékben eltérnek a költségektől (beleértve a
szokásos hasznot is), hogy a megállapodás nem lehetséges .

(7) Kétség esetén a műsorterjesztő köteles bizonyítani, hogy a műsor
továbbítása gazdaságilag vagy műszakilag nem indokolt .]"

Módosító javaslat



Indokolás

A jelen módosító javaslat összefügg a törvényjavaslat 22 . §-ának (1) bekezdésére
vonatkozó módosítási javaslattal .

A hírközlési szolgáltatóknak a műsorszolgáltatókkal való szerződések tekintetében
fennálló szerződési szabadsága, illetve a továbbítási kötelezettségek közvetlenül
befolyásolhatják azt, hogy mely tartalom- (műsor- és egyéb) szolgáltatások és így
„vélemények" juthatnak el a közönséghez és melyek nem, tehát, e kérdések a
véleménymonopóliumok kiküszöbölésének a tárgykörébe tartoznak, ezáltal
szabályozásuk törvényi, azon belül is minősített többséggel elfogadandó törvényi
szintet igényel . Méghozzá, a közvetlen tartalomszabályozási tárgykör voltuk miatt,
ezeket is a digitális tartalomszabályozási törvényben (Dtsztv .) kell szabályozni .
Ennek alapján, a továbbítási kőtelezettség alóli valamennyi esetleges kivétel
feltételét is a tartalomszabályozási tőrvényben kell meghatározni . A ,,gazdaságilag és
műszakilag indokolt" kitétel egyébként is annyira parttalan a törvényjavaslatban, hogy
amiatt gyakorlatilag kiüresedne a bekezdésben foglalt rendelkezés .

Budapest, 2007 . m "us hó 22 . nap
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