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

módosító javaslatot

nyújtjuk be .

1 . A törvényjavaslat 8. §-ának (2) bekezdése a következőképp módosul :

„(2) A digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó e törvényben foglaltak szerinti eljárásban
megszerzett üzemeltetésére vonatkozó jogosultság magában foglalja:
a) a pályázati felhívás szerinti műszaki paraméterekkel rendelkező digitális műsorszóró hálózat,

illetve műsorszóró adó kiépítését az Eht . szerinti engedélyezést követően,
b) az a) pont szerinti hálózathoz, illetve műsorszóró adóhoz rendelt rádiófrekvenciák e törvény

szerinti frekvenciahasználati jogosultságát,
c) az a) pont szerinti hálózaton műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő digitális szolgáltatás és más

elektronikus hírközlési szolgáltatás [nyújtására] nyújtását közvetlenül az előfizetők vagy felhasználók
részére (ingyenesen vagy előfizetői díj ellenében), illetve más műsorterjesztők vagy elektronikus
hírközlési szolgáltatók és a műsorszolgáltatók, valamint a kiejzészítő digitális szolgáltatást nyújtók
részére."

2. A törvényjavaslat 8. §-ának (7) bekezdése a következőképp módosul :

„(7) Digitális műsorszóró hálózaton, illetve műsorszóró adón kiegészítő digitális szolgáltatás, és/vagy
elektronikus hírközlési szolgáltatás céljaira a (6) bekezdés szerinti szabad kapacitás az átviteli
hálózatban rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás 15 %-áig használható fel . [Jogszabály] Törvény
ennél alacsonyabb mértéket is megállapíthat ."
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l . A (2) bekezdés első fordulatának, illetve a c) pontban a „nyújtására" szó módosítása
nyelvhelyességi szempontot szolgál . A kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók megemlítése
egyértelművé teszi, hogy a digitális műsorszóró hálózat vagy adó üzemeltető ezen szolgáltatások is
nyújthatja nagykereskedelmi jelleggel .

2 . A módosítás pontosítja a megfelelő jogalkotási szintet .
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