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

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 40 . § (4) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(4) A Bizottság hozzájárulása szükséges

a) a pályázati kiírási dokumentáció előzetes és végleges jóváhagyásához [elfogadásához],

b) a pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvényességéről szóló döntéshez,

c) a pályázat nyerteséről szóló döntéshez, (a továbbiakban együtt: bizottsági
állásfoglalás) ."

2. A törvényjavaslat 40 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A Hatóság a (4) bekezdés szerinti ügyekben előkészített határozattervezetét megküldi a
Bizottságnak, amely a megküldéstől számított tizenöt [nyolc] napon belül állásfoglalást hoz a
hozzájárulás megadásáról, megtagadásáról vagy a (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben a
határozattervezet visszaküldéséről ."
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3. A törvényjavaslat 40. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Bizottság a szavazati jogok legalább
egyharrímadával rendelkező tagok indítványára az általuk javasolt indokolással ellátva a
határozattervezetet átdolgozásra - akár több ízben is- visszaküldi a Hatóságnak."

4. A törvényjavaslat 40. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(8) A (6)-(7) bekezdés szerint visszaküldött határozattervezetet a Hatóság tíz [nyolc] napon
belül megvizsgálja, és átdolgozás után és újbóli állásfoglalás kérés céljából megküldi a
Bizottságnak, amely az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el ."

5. A törvényjavaslat 40. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(9) A (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a Bizottság állásfoglalásában a hozzájárulást
kizárólag jogszabálysértésre (ideértve a pályázati kiírás és eljárás megsértését is) hivatkozva
tagadhatja meg ."

6. A törvényjavaslat 40. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(10) A hozzájárulást megtagadó bizottsági állásfoglalás esetén, vagy ha a Bizottság határidőben
nem hoz állásfoglalást, a Hatóság döntést hoz a pályázat , vagy az egyes pályázatok
érvénytelenségéről, illetve a pályázat eredménytelenségéről ."

7. A törvényjavaslat 40. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(11) A Hatóságnak a pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvénytelenségéről
[érvényességéről], valamint a pályázat eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló döntése
ellen bírósági felülvizsgálat [az EM. 37. §-ának megfelelő alkalmazásával jogorvoslat] kérhető
azzal, hogy

a) a meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot , vagy
hatósági szerződést akkor sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más
jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást,

b) a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet [felülvizsgálati kérelmet] a Fővárosi Ítélőtábla
háromtagú tanácsban, a kereset benyújtására meghatározott határidő elteltétől számított harminc
napon belül bírálja el,

[c) a Fővárosi ítélőtábla a jogorvoslati kérelem benyújtására meghatározott határidő
elteltétől számított harminc napon belül, háromtagú tanácsban határoz,]
j [d)] a Fővárosi Ítélőtábla határozatával [döntésével] szemben fellebbezésnek [vagy

felülvizsgálatnak] nincs helye,
[e)] azt a Bizottság tagja is kezdeményezheti ."
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8. A törvényjavaslat 40. § (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(12) Ha a Fővárosi ítélőtábla azt állapítja meg, hogy a Hatóság a (10) bekezdés alkalmazásával
úgy hozott az egyes pályázatok érvénytelenségéről, illetve a pályázat eredménytelenségéről
döntést, hogy a Bizottság a jogszabályoknak (ideértve a pályázati kiírás és eljárás szabályait is)
megfelelő határozattervezethez , vagy hatósági szerződéshez nem járult hozzá, a Hatóságot új
eljárásra kötelezi, amelynek során a Hatóság az e határozattervezet vagy hatósági szerződés
tartalmával megegyező döntést hoz [határozattervezetnek megfelelő tartalommal] a
Bizottságnak való megküldés és a Bizottság hozzájárulása nélkül [hoz döntést] ."

Indokolás

1 . A módosítás pontosítja hogy a pályázati kiírás elkészítése és konzultáció utáni véglegesítése
ugyanolyan eljárási rend szerint történik .

2 . A határidő módosításával több idő áll a Bizottság rendelkezésére .

3 . A módosítás a pályázati kiírási dokumentáció elfogadási eljárását pontosítja és egyértelművé
teszi, hogy a ebben a szakaszban a dokumentáció több ízben is visszaküldhető .

4. A határidő módosításával több idő áll a Hatóság rendelkezésére .

5. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a jogszabálysértéssel egyenértékű a jogszabály alapján
elkészített pályázati kiírás és eljárás megsértése is .

6. A módosítás a későbbi rendelkezésekkel teremti meg a koherenciát, illetve pontosítja a
félreértésre okot adó megfogalmazásokat .

7. A módosítás a bírósági felülvizsgálat rendjét pontosítja a szabályozásnak mintaként szolgáló, a
választási eljárásról szóló 1997 . évi C . törvény rendelkezéseinek megfelelően .

8 . A módosítás a későbbi rendelkezésekkel teremti meg a koherenciát, illetve pontosítja a
félreértésre okot adó megfogalmazásokat .

Budapest, 2007 . május 22 .
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