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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 47 . § (4) bekezdés a) és d) pontja a következőképpen módosul :

„(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) az Rtty. 2. §-ának 29.[32 .] és 33 . pontja,"

d) az Rtty. 115. §-ának (1) [és],(2) , (7) és(9) bekezdése, 116 . §-ának (1), (4) és (5)
bekezdése, 117 . §-ának (1)_(3) bekezdése, 118 . §-ának (2) bekezdése és 121 . §-a.

2 . A törvényjavaslat 52. §-a a következőképpen módosul :

„(1) Az Rtty . 2. § 26 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„ 26. Műsorelosztó rendszer : olyan külön törvényben meghatározott átviteli rendszer, amelyen
keresztül egyidejűleg legalább öt műsorszolgáltatás műsorterjesztése végezhető ."

(2) AzRtty.2. & 32.pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„32. Műsorszórás:a külön törvényben meghatározott műsorszórás analóg műsorterjesztési
műszaki eljárással végezett változata ."

(3) Az Rtty. 77. § (2) bekezdésében az „e törvényben" szövegrész helyébe a „törvényben"
szöveg, 131 . §-ának (3) bekezdésében a „műsorszórás valamint műsorszolgáltatások
elosztására szolgáló kábelhálózatok fejlesztésére" szövegrész helyébe az „a digitális
műsorterjesztés fejlesztésére és a digitális átállás költségeire" szöveg lép ."

Bizottsági módosító javaslat



Indokolás

Szűkség van az Rtty . műsorszórás fogalmának egyértelművé tételére is, amelyet ugyan
törvényjavaslat új fogalomrendszere megfelelően kezel, de a javasolt módosítás megkönnyíti
a Dtv. és az Rtty. együttes alkalmazását . Így például egyértelművé válik, hogy az Rtty . 8.§ (4)
bekezdésében foglalt korlátozás, melynek értelmében „földfelszíni műsorszórással működő
országos televízió szakosított műsorszolgáltatóként nem működhet" értelemszerűen nem
vonatkozik a digitális földfelszíni műsorszóró hálózat segítségével végzett műsorterjesztés
esetén. Emellett egyértelművé válik az is, hogy az Rtty. 90.§ (1) bekezdése sem alkalmazható
a digitális földfelszíni műsorszóró hálózat segítségével végzett műsorterjesztés esetén .

Budapest, 2007 . május 30.
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