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Bizottsági módosító javaslat

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

módosító javaslatot

nyújtjuk be :

1 . A törvényjavaslat 25 . §-ának (5) bekezdése a következőképpen módosul :

„(5) A műsorterjesztőt - teljes kapacitásának legalább tíz százalékáig, de legfeljebb három
műsorszolgáltatóig - a helyi műsorszolgáltatók szerződéses ajánlatára - különös tekintettel a
helyi közműsor-szolgáltatóra vagy helyi nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóra -
szerződéskötési kötelezettség terheli . Ha a szerződéses ajánlatok között helyi nem
nyereségérdekelt műsorszolgáltatóé vagy műsorszolgáltatóké is megtalálható, úgy a
műsorterjesztőt legalább egy helyi nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóra vonatkozóan
szerződéskötési kötelezettség terheli ."

2. A törvényjavaslat 25 . §-ának (8) bekezdése a kővetkezőképpen módosul :

„25 .§ (8) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az a vállalkozás tekintendő
műsorszolgáltatónak, amely

a) a műsorterjesztőtől [televíziós] műsorszolgáltatás terjesztését igényli, és
b) székhelye a körzeti, helyi műsorterjesztő vételkörzetében, illetve a (7) bekezdés szerinti
elkülönült szolgáltatási területen található, és műsorát célzottan a körzeti, helyi
műsorterjesztő vételkörzetében élő előfizetők számára nyújtja és
c) napi műsorideje - televíziós vásárlás és napon belüli ismétlések nélkül - a négy órát

eléri ."



Indokolás

1 . 2007 januárjában az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Rec 2007(2) számú Ajánlása a
tagállamok számára a médiapluralizmus és a változatos médiatartalom tekintetében
hangsúlyozza, hogy „a tagállamoknak bátorítaniuk kell az olyan típusú médiumok fejlődését,
amelyek hozzájárulnak a pluralizmushoz és a sokféleséghez, és teret biztosítanak a párbeszéd
számára. Ilyenek lehetnek - többek között - a közösségi, helyi, kisebbségi vagy társadalmi
médiumok. Az ilyen típusú médiumok tartalmai főleg, de nem kizárólagosan a társadalom
bizonyos csoportjai által és számára készülnek, megoldást jelentenek speciális igényeikre vagy
követeléseikre, illetve erősítik a társadalmi kohéziót és integrációt" .

A nem-nyereségérdekelt műsorszolgáltatók működési formájuknak megfelelően a médiaszektor
szereplői közül a leginkább hozzájárulnak a részvételi demokrácia megerősödéséhez, ami az
Európai Unió egyik alappillére . Hozzájárulnak az információs társadalom kialakulásához és
megerősödéséhez és a sokszínű magyar nyelvű nemzeti médiatartalom létrejöttéhez, erősítik a
társadalmi szolidaritást, a hazai civil társadalmat, és számtalan esetben élen járnak a technológiai
fejlesztések alkalmazása terén .

A törvénytervezet vonatkozó bekezdéséből kiolvasható az a szándék, hogy a véleménynyilvánítás
szabadsága kiteljesedhessen a médiapluralizmus valódi lehetőségével a műsorterjesztők
kínálatában. E vonatkozásban szerencsés és kívánatos lenne, ha a törvényalkotó meghatározná,
hogy a műsorterjesztőkre vonatkozó szerződéskötési kötelezettség magába foglalja legalább egy
nem nyereségérdekelt helyi műsorszolgáltatás továbbítását, és ezáltal a médiapiac harmadik
típusú szereplőinek, a civil társadalmi médiának az erősebb megjelenését .

2. A javasolt módosítás szerint az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában nem csak a televíziós,
hanem a rádiós műsorszolgáltatás terjesztését igénylő is műsorszolgáltatónak tekintendő . Így a
médiapluralizmus és a sokszínűség érvényesülését a rádiós piacon is elősegítheti a továbbítási
kötelezettséget előíró szabály .

Budapest, 2007 . május 30.

Dr . Pető Iván
elnök
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