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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a műsorterjesztés és a digitális
átállás szabályairól szóló T12909. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

nyújtjuk be :

l . A törvényjavaslat 43 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A Hatóság az átmeneti időszakban rendelkezésre álló egy VHF sávú, digitális rádió
műsorszóró hálózat üzemeltetési jogára vonatkozó pályázatát 2007 . október 31-ig írja ki, amely
során az Rtty. 132. § (1) bekezdésében foglalt rádió a pályázati kiírási dokumentációban
meghatározottak szerint előnyt élvez ."

2. A törvényjavaslat 43 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A [további digitális műsorszóró hálózat, öletve műsorszóró adó üzemeltetési
jogosultságok, így különösen a] digitális átállást követően rendelkezésre álló digitális televízió
műsorszóró hálózatok, illetve aVHFsávban és az L-frekvenciasávban rendelkezésre álló digitális
[rádió] műsorszóró hálózatok kiírási határidejét külön jogszabály határozza meg ."

3. A törvényjavaslat 43 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt jogosultság időtartama a jogosultságról szóló hatósági
szerződés megkötésének időpontjától számított 10 év, amely egy alkalommal az e törvényben
foglalt [a] pályázati eljárás lefolytatását követően [megfelelő alkalmazásával] további 5 évvel
meghosszabbítható . "
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4. A törvényjavaslat 43 . § (5) bekezdésének elhagyását javasoljuk:

[(5) Amennyiben a digitális átállást követően rendelkezésre álló digitális televízió
műsorszóró hálózatok pályázata során az (1) bekezdés szerinti pályázat nyertese és más
pályázó a legmagasabb azonos pontszámot éri el, az (1) bekezdés szerinti pályázat nyertesét
kell nyertesként kihirdetni.1

5 . A törvényjavaslat 43 . § (6) bekezdésének számozása az alábbiak szerint változik :

„(5) [(6)1 A helyi és körzeti vételkörzetű műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő
digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságokat digitális átállás által lehetővé tett ütemben
kell pályáztatni ."

6. A törvényjavaslat 43 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) [(7)1 A (2)-(3) és [(6)1 bekezdésben foglalt jogosultságok pályázati kiírási
dokumentációjának elkészítésére, a pályázati eljárására és a pályáztatásra a 39-43 . §-ok
megfelelően alkalmazandók ."

Indokolás

1 . A módosítás egyértelműen állást foglalt a közszolgálati Magyar Rádió előnyben részesítése
mellett a T-DAB rádió digitális műsorszóró hálózatok pályáztatása során .

2. A módosítás pontosítja a rendelkezésre álló, illetve megnyíló digitális műsorszóró hálózatok
jellegét .

3 . A módosítás egyértelművé teszi, hogy a pályázati eljárás megfelelő lefolytatásától nem lehet
eltekinteni a jogosultság meghosszabbítása esetén .

4. A módosítás törli az első pályázaton nyertes szolgáltató indokolatlan előnyben részesítését .

5 . A módosítás az (5) bekezdés elhagyása miatti újraszámozás szolgálja .

6. A módosítás az (5) bekezdés elhagyása miatti újraszámozás szolgálja .

Budapest, 2007 . május 22 .
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