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Tisztelt Országgyűlés! 

 

 
Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság) – 

első helyen kijelölt bizottságként –, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága 

(továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Európai ügyek bizottsága, valamint a Gazdasági és 

informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság) megvitatta a műsorterjesztés és 
a digitális átállás szabályairól  szóló, T/2909. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 

továbbá az ahhoz benyújtott T/2909/8-120. számú módosító és bizottsági módosító 

javaslatokat. 
 

Az Előterjesztő a benyújtó levelében jelezte, hogy a törvényjavaslat felsorolt §-ainak 
és az azokhoz benyújtott módosító (kapcsolódó módosító) javaslatoknak az elfogadásához – 
az Alkotmány 61. § (4) bekezdése alapján – a jelenlévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen”  szavazata szükséges: 21-22. §; 24. §; 25. § (1)-(3) bekezdések; 26. 
§; 38. § (3) bekezdés; 39-44. §-ok; 45. § (3) bekezdés; 47. § (4) bekezdés; 52. §.  



 2 

 
Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges a törvényjavaslat 47. § (3) 
bekezdésében szereplő Rttv. 115. § (7) és (9) bekezdéseinek a hatályon kívül helyezéséhez. 

 
A felsorolt módosító javaslatok elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának „igen”  szavazata szükséges: 56-61; 64-65; 72-80; 104-159; 166. és 167. 
 
Az Emberi jogi bizottság a 2007. június 4-i ülésén tárgyalja az ajánlásban foglalt 

módosító javaslatokat. 
 
A Környezetvédelmi bizottság levette a napirendjéről a módosító javaslatok 

megtárgyalását, feladatkörét érintő indítvány hiányában. 
 

Az ajánlásban használt rövidítések: 
 
Eht.: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 
Rttv.: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény  

 
 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön 
utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó 
észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-
ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által 
benyújtott módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról 
egyszerre célszerű dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására 
tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
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1. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly képviselő 

a törvényjavaslat preambulumának a következő módosítását javasolja: 
 

„Az Országgyűlés a Digitális Átállás Stratégia végrehajtása, az információs 
társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a műsorterjesztés 
digitalizációja, valamint a nemzeti kultúra műsorterjesztésen keresztüli megőrzése, védelme 
és támogatása, illetve a műsorterjesztési szolgáltatások előfizetőinek fokozott megóvása 
céljából, összhangban az Alkotmány 61. § (4) bekezdésével a következő törvényt alkotja:” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/82. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

2. Varju László képviselő a törvényjavaslat 2. § a) pontjának a következő 

módosítását javasolja: 
 

/2. § A törvény céljai és alapelvei:/ 
 
„a)  a digitális átállás végrehajtását és az információs társadalom elektronikus 

hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését, az információs társadalommal és a közigazgatással 
összefüggő szolgáltatások és új technológiák elterjedését elősegítő kiszámítható, átlátható, 
technológia semleges, versenyt segítő szabályozás megteremtése;” 

 
T/2909/8/2., T/2909/8/3., T/2909/8/4.T/2909/8/5., T/2909/8/6. 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 16., 19., 26., 68., 71. számú pontjában 
foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/2909/8/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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3. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 2. § c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A törvény céljai és alapelvei:/ 
 
„c)  nemzeti kultúra műsorterjesztésen keresztüli a digitális tartalomszabályozási 

törvényben (a továbbiakban: Dtsztv.) meghatározottak szerint történő megőrzése, védelme és 
támogatása;” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 53., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

4. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly képviselő 

a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A műsorterjesztők, a digitális műsorszóró hálózatot, vagy műsorszóró adót 
üzemeltetők, a műsorszolgáltatók és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók az 
elektronikus hírközlő hálózatokat, elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, digitális 
műsorokat, kiegészítő digitális szolgáltatásokat egymás között olyan egyeztetett műszaki 
feltételrendszerben kötelesek működtetni és nyújtani, hogy azok a szükséges kapcsolat 
létesítéséhez, a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül, vagy [egymás között egyeztetett] 
megfelelő interfészek, hálózatrészek, elemek, berendezések, szolgáltatások beiktatásával 
egységesen működő rendszert alkossanak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/83. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

5. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A műsorterjesztők, a digitális műsorszóró hálózatot, vagy műsorszóró adót 
üzemeltetők, a műsorszolgáltatók és a kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók az 
elektronikus hírközlő hálózatokat, elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, digitális 
műsorokat, kiegészítő digitális szolgáltatásokat- a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) által meghatározott műszaki feltételrendszer keretein belül egymás 
között olyan egyeztetett műszaki feltételrendszerben kötelesek működtetni és nyújtani, hogy 
azok a szükséges kapcsolat létesítéséhez, a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül, vagy 
egymás között egyeztetett megfelelő interfészek, hálózatrészek, elemek, berendezések, 
szolgáltatások beiktatásával egységesen működő rendszert alkossanak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

6. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly képviselő 

a törvényjavaslat 4. § (3) és (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) [E]  Az e törvényben foglalt jogviszonyokra a rádiózásról és televíziózásról szóló 
1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) rendelkezései e törvény kifejezett rendelkezése 
esetén alkalmazhatók. 

 
(4) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján a végrehajtása tárgyában 

kibocsátott jogszabály elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/84. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

7. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 4. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) [E]  Az e törvényben, a digitális tartalomszabályozási törvényben, valamint más 
tartalomszabályozási tárgyú jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve, az e  
törvény és e törvény felhatalmazása alapján a végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabály 
elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály.” 
 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 53., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

8. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly képviselő 

a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 2. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„2. Átviteli rendszer: a televízió vagy rádió műsorjeleknek az analóg vagy digitális 

műsorterjesztését szolgáló műszaki eljárások, elektronikus hírközlési és más eszközök 
rendszere, amely a műsorterjesztés alkalmazott átviteli közegéhez – így különösen a 
levegőhöz és rádiófrekvenciához, vákuumhoz koaxiális vezetékhez, sodrott érpárú 
vezetékhez, üvegszálas vezetékhez – kapcsolódik;” 
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Indokolás: Lásd a T/2909/85/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

9. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly képviselő 

a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 5. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„5. Digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó üzemeltetője: az a szolgáltató, 

amely a digitális műsorszórással nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás, illetve kiegészítő 
digitális szolgáltatások, a multiplex technikai szolgáltatás vagy más elektronikus hírközlési 
szolgáltatás feltételeit az előfizetőnek, vagy felhasználónak, vagy más szolgáltatóknak 
meghatározza, illetve az előfizetővel vagy szolgáltatóval szerződést köt;” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/85/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

10. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 7. pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„7. Digitális vevődekóder (set-top-box): olyan készülék, amely az antennával együtt 

az analóg televízió-vevőkészülék vagy kijelző számára lehetővé teszi a digitális televízió 
műsorszámok megjelenítését;”  
 

Indokolás: Lásd a T/2909/85/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

11. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 9. pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„9. Elektronikus műsorkalauz (EPG): olyan tartalomszolgáltatást is magában foglaló 

alkalmazás, amely egyebek mellett [lehetővé teszi a digitális műsorok közötti, a műsor 
témája alapján történő választást] segítséget nyújt a műsorszolgáltatások és a kiegészítő 
szolgáltatások közvetlen eléréshez;” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/85/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

12. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdés 9. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
9. Elektronikus műsorkalauz (EPG): olyan [alkalmazás] tartalom- és egyben 

elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely [egyebek mellett lehetővé teszi] felsorolja a 
műsorterjesztési célú átviteli rendszereken keresztül nyújtott [a digitális műsorok közötti, a] 
tartalom-, elektronikus hírközlési és egyéb szolgáltatásokat, egyebek mellett lehetővé teszi a 
közöttük való, [műsor témája] a szolgáltatások különböző ismérvei alapján történő 
választást, valamint biztosítja azok közvetlen elérését;  
 

Indokolás: Lásd a T/2909/12. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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13. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 10. pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„10. Európai szabvány: az [CEN (] Európai Szabványügyi Bizottság (Comité 

Européen de Normalisation, CEN), [CENELEC (]  az Európai Elektrotechnikai 
Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Normalisation Electrotecnique, CENELEC) és 
[ETSI (]  az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (European Telecommunications 
Standards Institute, ETSI) által elfogadott szabvány;” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/85/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Európai ügyek biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

14. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 11. pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„11. Feltételes hozzáférési rendszer: minden olyan műszaki megoldás, intézkedés 

illetve rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valamely műszaki intézkedéssel védett rádió- 
vagy televízióműsorhoz [értelmezhető formában férjenek hozzá] előfizetés vagy más 
formában megjelenő előzetes egyedi feljogosítás alapján férjenek hozzá;” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/85/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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15. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 14. pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„14. Gyártó: az a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [(a 

továbbiakban: Ptk.)] 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, amely felel az analóg 
televízió-vevőkészülék vagy digitális televíziókészülék vagy ezzel összefüggő elektronikus 
hírközlő berendezés tervezéséért, gyártásáért, csomagolásáért, jelöléséért és forgalomba 
hozataláért, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat saját maga vagy megbízásából más 
végzi. Ha a gyártó székhelye nem Magyarország területén van, a készülék importálója, 
belföldi forgalomba hozója tekintendő gyártónak;” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/85/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

16. Varju László képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 17. pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

/5. § (1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„17. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. §-ában ekként 
meghatározott szolgáltatás, valamint az elektronikus közigazgatási szolgáltatások;” 

 
T/2909/8/2., T/2909/8/3., T/2909/8/4.T/2909/8/5., T/2909/8/6. 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 19., 26., 68., 71. számú pontjában 
foglaltakkal. 

 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/8/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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17. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 19. pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„19 . Interaktív digitális televíziós szolgáltatások: olyan digitális televíziós 

szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a felhasználó visszajelzését és válaszát kétirányú 
jelátvitelen, [keresztül,] vagy visszirányú átviteli rendszeren [vagy más módon] keresztül 
megvalósuló kommunikáció segítségével;” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/85/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

18. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdés 19. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
19. Interaktív digitális televíziós szolgáltatások: olyan digitális televíziós 

szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik, vagy kifejezetten igénylik a felhasználó 
visszajelzését és válaszát kétirányú jelátvitelen keresztül, visszirányú átviteli rendszeren 
[vagy más módon] megvalósuló kommunikáció segítségével; 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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19. Varju László képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 23. pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

/5. § (1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„23. Kiegészítő digitális szolgáltatás: információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatás, valamint a digitális műsorterjesztő átviteli rendszeren továbbított, általában 
interaktív digitális televíziós szolgáltatások, amelyek nem minősülnek az Eht. 188. §-ának 13. 
pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, illetve az Rttv. 2. §-ának 30. pontja 
szerinti műsorszolgáltatásnak és amelyek a felhasználóhoz való eljuttatására a digitális 
műsorterjesztő átviteli rendszert használják. Kiegészítő digitális szolgáltatás különösen: a 
digitális teletext, az elektronikus műsorkalauz, a műsorszolgáltató által összeállított 
kínálatból igény szerint nyújtott videó-szolgáltatás, digitális személyi műsorrögzítő 
(PDR/PVR) szolgáltatás, valamint a t-közigazgatás;” 
 

T/2909/8/1., T/2909/8/2., T/2909/8/4.T/2909/8/5., T/2909/8/6. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 16., 26., 68., 71. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/8/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

20. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 23. pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„23. Kiegészítő digitális szolgáltatás: tartalomszolgáltatást is magában foglaló 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, valamint a digitális műsorterjesztő 
átviteli rendszeren továbbított, általában interaktív digitális televíziós szolgáltatások, amelyek 
nem minősülnek az Eht. 188. §-ának 13. pontja szerinti elektronikus hírközlési 
szolgáltatásnak, illetve az Rttv. 2. §-ának 30. pontja szerinti műsorszolgáltatásnak és amelyek 
a felhasználóhoz való eljuttatására a digitális műsorterjesztő átviteli rendszert használják. 
Kiegészítő digitális szolgáltatás különösen: a digitális teletext, az elektronikus műsorkalauz, 
a műsorszolgáltató által összeállított kínálatból igény szerint vagy közel igény szerint 
nyújtott videó-szolgáltatás más részére nyújtott, digitális személyi műsorrögzítő 
[(PDR/PVR)] szolgáltatás;” 
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Indokolás: Lásd a T/2909/85/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

21. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdés 23. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„23. Kiegészítő digitális szolgáltatás: információs társadalommal összefüggő 

tartalomszolgáltatás, valamint a digitális műsorterjesztő átviteli rendszeren továbbított, 
[általában] gyakran interaktív digitális televíziós tartalomszolgáltatások, amelyek nem 
minősülnek az Eht. 188. §-ának 13. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, 
illetve az Rttv. 2. §-ának 30. pontja szerinti műsorszolgáltatásnak és amelyek a 
felhasználóhoz való eljuttatására a digitális műsorterjesztő átviteli rendszert használják. 
Kiegészítő digitális szolgáltatás különösen: a digitális teletext, [az elektronikus 
műsorkalauz,] a műsorszolgáltató által összeállított kínálatból igény szerint nyújtott videó-
szolgáltatás, digitális személyi műsorrögzítő (PDR/PVR) szolgáltatás;” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 53., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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22. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 28. pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„28. Multiplex: a digitális műsorterjesztés céljára szolgáló, televíziós és rádiós 

műsorszolgáltatásokat, kiegészítő digitális szolgáltatásokat, elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat valamint ehhez kapcsolódó más azonosító jeleket és adatokat tartalmazó 
szabványosított jelfolyam;”  
 

Indokolás: Lásd a T/2909/85/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

23. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdés 28. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„28. Multiplex: a digitális műsorterjesztés céljára szolgáló, televíziós és rádiós 

műsorszolgáltatásokat, kiegészítő digitális szolgáltatásokat, elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat valamint ehhez kapcsolódó más azonosító jeleket és adatokat tartalmazó 
szabványosított jelfolyam;”  
 

Indokolás: Lásd a T/2909/18. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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24. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdés 30. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„30. Műsor: [rádió-, illetve televízió-műsorszámok, és más audiovizuális 

mozgóképek megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata] Az Rttv. 2. §-ának 25. 
pontjában meghatározott műsor;” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/19. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

25. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 31. pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„31. Műsorszolgáltatás: az Rttv.[-ben] 2. §-ának 30. pontjában  meghatározott 

műsorszolgáltatás, kivéve az információs csatorna üzemeltetését;”  
 

Indokolás: Lásd a T/2909/85/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

26. Varju László képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdését új 43. ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 

/5. § (1) E törvény alkalmazásában:/ 
 
„43. t-közigazgatás: igazgatási és önkormányzati szolgáltatások és feladatellátás 

végzése digitális műsorterjesztő hálózaton.” 
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T/2909/8/1., T/2909/8/2., T/2909/8/3., T/2909/8/5., T/2909/8/6. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 16., 19., 68., 71. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/8/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

27. Jánosi György, Cser-Palkovics András és Pető Iván képviselő a 

törvényjavaslat 6. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„6. § (1) A Magyar Köztársaság területén bármely természetes, jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az e törvényben és az Eht.-ban meghatározott 
feltételek teljesítése esetén jogosult műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására. 

 
(2) A műsorterjesztési szolgáltatás, mint elektronikus hírközlési szolgáltatás 

nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját a 
műsorterjesztőnek nyilvántartásba vétel céljából az Eht.-ban meghatározottak szerint be kell 
jelentenie a Hatósághoz. A műsorterjesztő olyan műsorokat terjeszthet, amelyek terjesztésére 
megfelelő, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogosultsággal rendelkezik. 

 
(3) A bejelentésben az Eht.-ban meghatározottakon túl meg kell jelölni, hogy a 

műsorterjesztő mely műsorszolgáltató mely műsorát, valamint  [a] mely kiegészítő 
[szolgáltató] szolgáltatás nyújtó milyen szolgáltatását terjeszti. 

 
(4) [A műsorterjesztő olyan műsorokat terjeszthet, amelyek terjesztésére 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik.] A Hatóságnak a bejelentésben meg kell adni azokat 
az adatokat, illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, amelyek igazolják, hogy a szerzői 
jogok és a szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok védelméhez a szükséges intézkedéseket a 
műsorterjesztő megtette. A bejelentéshez csatolni kell a műsorszolgáltatóval kötött szerződés 
vagy az adott műsor terjesztésére vonatkozó jogosultság igazolását is.  

 
(5) A műsorterjesztő a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást 

a Hatóságnak három napon belül köteles bejelenteni.  
 
(6) A Hatóság a műsorterjesztés e törvény szerinti jogszerűségét piacfelügyeleti 

eljárás keretében ellenőrzi.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/86. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- az Európai ügyek biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

28. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 6. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A műsorterjesztő olyan műsorokat, illetve műsorszolgáltatásokat terjeszthet, 
amelyek terjesztésére megfelelő jogosultsággal rendelkezik. A műsorterjesztő az Rttv. 1/A. 
§-ának (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott feltételek alapján, magyar joghatóság alá tartozó 
műsorszolgáltatóknak csak az olyan műsorszolgáltatásai terjesztheti, amelyek, az Rttv.-ben 
meghatározott eljárásokkal jogosított műsorszolgáltatások. A műsorterjesztő olyan kiegészítő 
digitális szolgáltatásokat terjeszthet, amelyek a digitális tartalomszabályozási törvényben 
meghatározott eljárásokkal jogosított kiegészítő digitális szolgáltatások. A Hatóságnak a 
bejelentésben meg kell adni azokat az adatokat, illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, 
amelyek igazolják, hogy a szerzői jogok és a szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok védelméhez 
a szükséges intézkedéseket a műsorterjesztő megtette. A bejelentéshez csatolni kell a 
műsorszolgáltatóval kötött szerződés vagy az adott műsor terjesztésére vonatkozó 
jogosultság igazolását is.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 29., 40., 41., 42., 44., 53., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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29. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 6. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(6) A műsorterjesztés jogszerűségét, a digitális tartalomszabályozási törvényben 
meghatározott szerv az ott meghatározottak szerint ellenőrzi. A Hatóság a műsorterjesztésnek 
a hírközlési, valamint a versenyjog szempontjából való jogszerűségét piacfelügyeleti eljárás 
keretében ellenőrzi.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 40., 41., 42., 44., 53., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

30. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) 
bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/7. § (1) Amennyiben az elektronikus hírközlési szolgáltató nem a Magyar 
Köztársaság területére irányuló műsorterjesztés érdekében valamely műsorszolgáltató 
műsorjelei átvitelét/ 

 
„c)  a jelek műholdra történő feljuttatásához szükséges, a Magyar Köztársaság 

területén telepített elektronikus hírközlő berendezések használatával végzi, köteles a 
továbbított műsorokat a Testületnek és a Hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából a 
szolgáltatás megkezdése előtt bejelenteni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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31. Jánosi György, Cser-Palkovics András és Pető Iván képviselő a 

törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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 
kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtók részére.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/87/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

32. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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 kiépítésé[t] ének jogát 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 szolgáltatásnak közvetlenül az előfizetők vagy 
felhasználók részére (ingyenesen vagy előfizető díj ellenében), illetve más műsorterjesztők 
vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók, műsorszolgáltatók és kiegészítő digitális 
szolgáltatást nyújtók részére való nyújtásának a jogát [nyújtására közvetlenül az előfizetők 
vagy felhasználók részére (ingyenesen vagy előfizetői díj ellenében), illetve más 
műsorterjesztők vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók és a műsorszolgáltatók 
részére].” 
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Indokolás: Lásd a T/2909/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

33. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) 
bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó e törvényben foglaltak 
szerinti eljárásban üzemeltetésére vonatkozó jogosultság magában foglalja:/ 

 
„c)  az a) pont szerinti hálózaton műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő digitális 

szolgáltatás és más elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtás[ára]át közvetlenül az 
előfizetők vagy felhasználók részére (ingyenesen vagy előfizetői díj ellenében), illetve más 
műsorterjesztők vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók és a műsorszolgáltatók részére.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

34. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 8. § (4) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(4) Az Rttv. 1/A. §-ának (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott feltételek alapján 
magyar joghatóság alá tartozó, digitális műsorszóró hálózaton, illetve műsorszóró adón 
nyújtott műsorszolgáltatás az Rttv. 113. §-a szerinti nyilvántartásba vétel alapján kezdhető 
meg. Nincs szükség nyilvántartásba vételre az érvényes műsorszolgáltatási szerződés alapján 
szolgáltatott műsorok egyidejű digitális műsorszolgáltató hálózaton való terjesztéséhez.” 
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T/2909/116. 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 58. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/115. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a z Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

35. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 8. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) Az Rttv. 1/A. §-ának (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott feltételek alapján, 
magyar joghatóság alá tartozó műsorszolgáltatók műsorszolgáltatásainak a digitális 
műsorszóró hálózaton, illetve műsorszóró adón [műsorszolgáltatás az Rttv. 113. §-a 
szerinti nyilvántartásba vétel alapján kezdhető meg] történő terjesztése csak az Rttv.-ben 
meghatározott jogosításukat követően kezdhető meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/24. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

36. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 8. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(5) A digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét e törvényben, illetve [az (1) 
bekezdés szerinti pályázat során] más törvényben meghatározott továbbítási, illetve 
szerződéskötési kötelezettség terheli. A digitális műsorszóró adó üzemeltetőjét [az (1) 
bekezdés szerinti pályázat során] – mint műsorterjesztőt – törvényben meghatározott 
továbbítási, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

37. Jánosi György, Cser-Palkovics András és Pető Iván képviselő a 

törvényjavaslat 8. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/87/2.  sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

38. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 8. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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 és magasabb mértéket is 
megállapíthat.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/26. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 



 23 

39. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(1) Amennyiben a kiegészítő digitális szolgáltatás szerkesztett szöveges, vagy 
televíziós műsorszolgáltatásnak nem minősülő képi tartalmak közzétételét, vagy a 
nyilvánosság számára elérhetővé tételét is magában foglalja, és a műsorterjesztés során a 
műsor jelekkel együtt vagy kiegészítő műszaki megoldással, nem kizárólag egyedi 
lekérdezés alapján továbbított [jelek alapján] jelekkel működik, a kiegészítő digitális 
szolgáltató nyilvántartásba vétel céljából a szolgáltatás megkezdése előtt köteles bejelenteni 
szolgáltatását a Hatóságnak. A bejelentésben meg kell jelölni a szolgáltatás megkezdésének 
tervezett időpontját és annak a büntetlen előéletű személynek a nevét és lakcímét, aki a sajtó- 
és más törvény szerinti felelősséget viseli a tevékenységért.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/88. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

40. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(1) A Magyar Köztársaság területén bármely természetes, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet a digitális tartalomszabályozási törvényben és az 
Eht.-ban meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosult kiegészítő digitális szolgáltatás 
nyújtására. Amennyiben a kiegészítő digitális szolgáltatás szerkesztett szöveges, vagy 
televíziós műsorszolgáltatásnak nem minősülő képi, mozgóképi tartalmak közzétételét, vagy 
a nyilvánosság számára elérhetővé tételét is magában foglalja, és a műsorterjesztés során a 
műsor jelekkel együtt vagy kiegészítő műszaki megoldással továbbított jelek alapján 
működik, a kiegészítő digitális szolgáltató nyilvántartásba vétel céljából a szolgáltatás 
megkezdése előtt köteles bejelenteni szolgáltatását a [Hatóságnak.] a digitális 
tartalomszabályozási törvényben meghatározott szervnek, az ott meghatározott további 
feltételeknek megfelelően. [A bejelentésben meg kell jelölni a szolgáltatás megkezdésének 
tervezett időpontját és annak a büntetlen előéletű személynek a nevét és lakcímét, aki a 
sajtó- és más törvény szerinti felelősséget viseli a tevékenységért.]” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 41., 42., 44., 53., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/27. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

41. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A digitális tartalomszabályozási törvényben meghatározott szerv, az ott 
meghatározottak szerint a kiegészítő digitális szolgáltatót nyilvántartásba veszi. Hatóság a 
kiegészítő digitális szolgáltatót az Eht. 76. §-ának megfelelő alkalmazásával nyilvántartásba 
veszi.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 42., 44., 53., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/28. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

42. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„10. § (1) A 9. § szerinti kiegészítő digitális szolgáltatás tartalmára [az Rttv. 3-4. §-ai 
és 4/A.-5/F. §-ai és 89. §-a megfelelően alkalmazandók] a digitális tartalomszabályozási 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
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T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 44., 53., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/29. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

43. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 10. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„10. § (1) A 9. § szerinti kiegészítő digitális szolgáltatás tartalmára az Rttv. 3-4. §-ai 
és 4/A.-5/F. §-ai és 89. §-a megfelelően alkalmazandók. A kiegészítő digitális szolgáltatások 
tartalmára vonatkozó további szabályokat külön törvény határozza meg. 

 
(2) A 9. § szerinti kiegészítő digitális szolgáltatás e törvény szerinti  jogszerűségét a 

Hatóság piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. Az eljárásban az (1) bekezdésben 
meghatározott követelményekkel kapcsolatosan az Országos Rádió és Televízió Testület (a 
továbbiakban: Testület) szakhatóságként jár el. A Hatóság jogsértés megállapítása esetében 
az Eht. 67-68. §-a szerinti piacfelügyeleti eljárás jogkövetkezményeit alkalmazza.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/89. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

44. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 10. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A 9. § szerinti kiegészítő digitális szolgáltatás jogszerűségét, a digitális 
tartalomszabályozási törvényben meghatározott szerv az ott meghatározottak szerint 
ellenőrzi. A 9. § szerinti kiegészítő digitális szolgáltatásnak a hírközlési, valamint a 
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versenyjog szempontjából való jogszerűségét a Hatóság piacfelügyeleti eljárás keretében 
ellenőrzi. [Az eljárásban az (1) bekezdésben meghatározott követelményekkel 
kapcsolatosan az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) 
szakhatóságként jár el.] A Hatóság jogsértés megállapítása esetében az Eht. 67-68. §-a 
szerinti piacfelügyeleti eljárás jogkövetkezményeit alkalmazza.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 53., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/30. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

45. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az (1)-(2) bekezdésben említett nyilvántartásokba bejegyzett szolgáltatókról és a 
nyilvántartásban bekövetkezett változásról a Hatóság, illetve a Testület a bejegyzéstől 
számított nyolc napon belül tájékoztatják egymást [tájékoztatja a Hatóságot vagy 
Testületet].” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/90. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

46. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdés c) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/13. § (1) A Hatóság a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban a rugalmas 
frekvenciagazdálkodás eszközeivel lehetővé teszi/ 
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„c)  a műsorszóró frekvenciákon üzemelő egyéb, többek között védelmi célokat 
szolgáló rendszerek és eszközök kivonásig történő alkalmazását.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/91. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Európai ügyek biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

47. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 15. § (3) 
bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) A műsorszóró adó frekvenciakijelölése tartalmazza:/ 
 
„d)  amennyiben a műsorszóró adó földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló 

televíziós műsorszolgáltatáshoz kapcsolódik, a műsorszóró frekvenciasáv megjelölését, 
illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a műsorszóró frekvenciasávba tartozó, a 
pályázatban megjelölt műszaki és ellátási jellemzőket és a vételkörzetet biztosító másik 
frekvenciára cserélhető a Hatóság által, valamint” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/31. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

48. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A műsorterjesztő – ide értve a saját műsorterjesztést végző műsorszolgáltatót is – 
köteles a műsorszolgáltatók által a műsorterjesztésre átadott műsorszolgáltató és a műsor 
azonosító jeleket, a műsorszám kiskorúak védelme érdekében az Rttv.-ben meghatározott 
kategóriájának megfelelő azonosító jeleket, a digitális televíziókészülék, kép- és hangrögzítő 
berendezések, vagy más elektronikus hírközlő berendezések vezérlésére szolgáló jeleket 
folyamatosan sugározni. Ha a műsorterjesztő műsorszóró adója több műsorszolgáltató 
műsorát sugározza, az azonosító információnak vagy jelnek műsorok szerint 
megkülönböztethetőnek kell lennie.” 
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Indokolás: Lásd a T/2909/92. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

49. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 17. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A műsorterjesztő – ide értve a saját műsorterjesztést végző műsorszolgáltatót is – 
köteles a műsorszolgáltatók által a műsorterjesztésre átadott műsorszolgáltató és a műsor 
azonosító jeleket, a műsorszám kiskorúak védelme érdekében az Rttv.-ben meghatározott 
kategóriájának megfelelő azonosító jeleket, a digitális televíziókészülék, kép- és hangrögzítő 
berendezések, vagy más elektronikus hírközlő berendezések vezérlésére szolgáló jeleket 
folyamatosan sugározni. [Ha a műsorterjesztő műsorszóró adója több műsorszolgáltató 
műsorát sugározza, a] Az azonosító információnak vagy jelnek megkülönböztethetőnek kell 
lennie.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/32. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

50. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 18. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„18. § (1) Ha az analóg rádióműsor műsorszórása a vonatkozó műsorszolgáltatási 
jogosultság érvényességi idejének lejárta előtt azért nem folytatható, mert a rádióengedélyt e 
törvény 13. §-a alapján a műsorszolgáltatónak fel nem róható okból a Hatóság visszavonja, a 
Testület a műsorszolgáltatónak pályázati kiírás nélkül hasonló feltételekkel a frekvenciasáv 
és/vagy a frekvencia tekintetében más műsorszolgáltatási jogosultságot kínálhat fel.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/33. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

51. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 19. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) Az (1) bekezdés szerint új kiadott frekvencia akkor teljesíti a 
frekvenciahasználati jogosultság feltételeit, ha a jogosultság megszerzésének időpontjához 
képest a jogosultsághoz tartozó vételkörzet az ellátott lakosság számát tekintve a természetes 
népességfogyás kivételével nem csökken, [illetve]  a műsorok vételi módja nem lesz 
hátrányosabb, illetve amennyiben a jogosultság piaci értéke meghatározásra került a 
frekvenciahasználatra vonatkozó döntésben, vagy hatósági szerződésben, a piaci érték nem 
csökken.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/93/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

52. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 19. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(5) Analóg műsorszórásra felosztott frekvencia [kizárólag]  a műsorszóró 
frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságával rendelkező műsorszolgáltató 
beleegyezésével cserélhető digitális műsorszórásra felosztott frekvenciára, ha a 
vételkörzetben a lakosság számára az analóg vételhez szükséges készülékekhez hasonló 
arányban rendelkezésre áll a digitális [műsorterjesztési] műsorszórási szolgáltatás vételére 
alkalmas készülék.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/93/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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53. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 19. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(5) Analóg műsorszórásra felosztott frekvencia kizárólag a [műsorszóró 
frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságával rendelkező műsorszolgáltató] 
digitális tartalomszabályozási törvényben meghatározott szerv beleegyezésével cserélhető 
digitális műsorszórásra felosztott frekvenciára, ha a vételkörzetben a lakosság számára az 
analóg vételhez szükséges készülékekhez hasonló arányban rendelkezésre áll a digitális 
műsorterjesztési szolgáltatás vételére alkalmas készülék.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/34. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

54. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 19. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(7) A műsorszóró frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságával rendelkező 
televízió műsorszolgáltató a frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségeivel a 
[műsorszolgáltatási] frekvenciadíjat csökkenteni kell. A díjcsökkentést a 
műsorszolgáltatóval szerződött műsorterjesztő köteles a műsorszolgáltató felé érvényesíteni. 
Amennyiben a díjcsökkentés nem fedezi az igazolt költségeket, a központi költségvetés a 
különbözetet megtéríti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/93/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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55. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) A földfelszíni digitális műsorszórás célját szolgáló frekvenciák után legfeljebb a 
digitális átállás [40.] 38. §-ban meghatározott céldátumáig a külön jogszabály alapján 
meghatározott kedvezményes használati díjat kell fizetni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/94. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

56. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 21. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A műsorterjesztő nem terjeszthet (1) bekezdésbe nem tartozó olyan műsort, 
amely az Rttv.-nek [3. és 4/A. §-aiban foglalt alapelveknek] a műsorszolgáltatásra 
vonatkozó rendelkezéseinek nem felel meg.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/35. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

57. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 21. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) A műsorterjesztés e § szerinti jogszerűségét a digitális tartalomszabályozási 
törvényben meghatározott szerv az ott meghatározottak szerint ellenőrzi. A műsorterjesztés e 
§ szerinti jogszerűségét a hírközlési, valamint a versenyjog szempontjából a Hatóság 
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piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. [Az eljárásban az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott követelményekkel kapcsolatosan a Testület szakhatóságként jár el.] A 
Hatóság megállapított jogsértés esetében az Eht. 67-68. § szerinti piacfelügyeleti eljárás 
jogkövetkezményeit alkalmazza.” 
 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/36. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

58. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 21. §-át új (4) bekezdéssel javasolja 

kiegészíteni: 
 

„(4) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem érintik az Rttv. 1/A. §-ának (1)-(4) 
bekezdései alapján magyar joghatóság alá tartozó műsorszolgáltatásokat, amelyekre az Rttv. 
műsorszolgáltatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.” 

T/2909/115. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 34. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/116. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a z Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 



 33 

59. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 22. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„22. § (1) A műsorterjesztők az általuk a továbbított műsorok között kizárólag  a 
digitális tartalomszabályozási törvényben meghatározott gazdasági és műszaki jellemzők 
szerint tehetnek különbséget; a (2) bekezdésben foglaltak kivételével nem tehetnek 
különbséget a tartalmuk alapján.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 57., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/37. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

60. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 22. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) Az analóg földfelszíni műsorszórás kivételével az azonos műsorszolgáltatóval 
vagy műsorterjesztővel irányítási viszonyban álló műsorszolgáltatások száma nem haladhatja 
meg az adott átviteli rendszeren terjesztett műsorszolgáltatások [húsz] huszonöt százalékát.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/95. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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61. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 22. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) Az analóg földfelszíni műsorszórás és a közszolgálati műsorszolgáltatások 
kivételével,) az azonos műsorszolgáltatóval, vagy műsorterjesztővel irányítási viszonyban álló 
műsorszolgáltatások száma nem haladhatja meg az adott átviteli rendszeren terjesztett 
műsorszolgáltatások húsz százalékát. A jelen bekezdés alkalmazásában, „adott átviteli 
rendszernek" minősül az azonos üzemeltető által üzemeltetett valamennyi multiplex, illetve 
valamennyi egyéb, a törvény hatálya alá tartozó műsorterjesztésre szolgáló átviteli rendszer." 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/38. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

62. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 23. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„23. § A műsorszórásra felosztott frekvenciák használati jogosultságára vonatkozó 
pályázatokon a közszolgálati és nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató vállalkozások, 
társadalmi szervezetek az Rttv. 101. § (3) bekezdésé[ben]nek [meghatározottak szerint] 
megfelelő alkalmazásával előnyt élveznek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/96. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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63. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 23. §-
ának a következő módosítását javasolja: 
 

„23. § A műsorszórásra felosztott frekvenciák használati jogosultságára vonatkozó 
pályázatokon a közszolgálati és nem nyereségérdekelt [műsorszolgáltató vállalkozások, 
társadalmi szervezetek az Rttv. 101. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint előnyt 
élveznek] műsorszolgáltatások terjesztését vállaló pályázók a digitális tartalomszabályozási 
törvényben meghatározott előnyöket évezik.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 57., 59., 65., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/39. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

64. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 24. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„24. § (1) A nemzeti, etnikai kisebbségi és az európai kultúra megőrzése, védelme, 
illetve továbbfejlesztése, a nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelv ápolása, az 
állampolgárok tájékozódási szükségleteinek kielégítése, a demokratikus közéletben való 
részvételük elősegítése, és a vélemények sokszínűségének megőrzése érdekében a 
műsorterjesztőt [a 25. § szerinti kötelezettségek,] és a médiapolitikai szempontból 
meghatározó jelentőségű műsorterjesztőt a 25. § és a 26. § szerinti kötelezettségek terhelik [, 
amennyiben szolgáltatása révén egyszerre több műsorhoz biztosít hozzáférést] az ott 
meghatározott különbségekkel (továbbítási kötelezettség).” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/40. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

65. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) Médiapolitikai szempontból meghatározó jelentőségűnek minősül az a 
műsorterjesztő (a továbbiakban: meghatározó műsorterjesztő),[ ha  

a) előfizetőinek száma meghaladja a százezer főt, vagy  
b) ingyenesen hozzáférhető műsorterjesztés esetén vételkörzete a Magyar 

Köztársaság lakosságának több, mint egyharmadára kiterjed  
és a műsorterjesztő vagy azzal irányítási viszonyban álló szolgáltató vagy 

vállalkozás a Magyar Köztársaság területén végzett műsorterjesztésből vagy az ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatásból származó árbevétele meghaladja az évi 1000 millió forintot] 
amelyet a digitális tartalomszabályozási törvény akként határoz meg.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 57., 59., 63., 79., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/41. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

66. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 25. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) [A műsorszórással megvalósított műsorterjesztés kivételével a] A  
műsorterjesztési szolgáltatás valamennyi közszolgálati műsorszolgáltató számára díjmentes, 
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és a közszolgálati műsorszolgáltató sem követelhet műsorai terjesztéséért a műsorterjesztőtől 
ellenszolgáltatást.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

67. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 25. § (5) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/117/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a z Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

68. Varju László képviselő a törvényjavaslat 25. § (5) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(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, továbbá azon műsorszolgáltatókra, akik t-közigazgatási tevékenységet is 
ellátnak –  szerződéskötési kötelezettség terheli.” 
 

T/2909/8/1., T/2909/8/2., T/2909/8/3., T/2909/8/4., T/2909/8/6. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 16., 19., 26., 71. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/8/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 
- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

69. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 25. § (8) bekezdés a) pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(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: Lásd a T/2909/117/2 sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a z Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

70. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 25. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(8) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az a nyilvántartásba vett 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: Lásd a T/2909/97. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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71. Varju László képviselő a törvényjavaslat 25. § (8) bekezdését új d) ponttal 

kiegészíteni javasolja: 
 

/(8) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az a vállalkozás tekintendő 
műsorszolgáltatónak, amely/ 

 
c) napi műsorideje – televíziós vásárlás és napon belüli ismétlések nélkül – a négy 

órát eléri, 
 
„d) amennyiben t-közigazgatási tevékenységet, szolgáltatást nyújt a vételkörzet 

előfizetői számára. 
 

T/2909/8/1., T/2909/8/2., T/2909/8/3., T/2909/8/4., T/2909/8/5. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 16., 19., 26., 68. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/8/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

72. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„26. § (1) A meghatározó műsorterjesztő  
a) a nemzeti, etnikai kisebbségi, illetve európai kultúra megőrzését, védelmét, illetve 

továbbfejlesztését, vagy 
b) a nemzeti, etnikai kisebbségi nyelv ápolását, vagy 
c) az állampolgárok tájékozódási és tájékoztatási szükségleteinek kielégítését, vagy 
d) az állampolgárok demokratikus közéletben való részvétele elősegítését, vagy 
e) a vélemények sokszínűségének megőrzését, vagy  
f) a média pluralizmust  
szolgáló műsorszolgáltató gazdaságilag és műszakilag indokolt szerződéses ajánlata 

esetén [legfeljebb ötven] negyven televíziós műsorig köteles szerződést kötni a 
műsorszolgáltatóval és továbbítani a műsorszolgáltató műsorát az előfizetők felé.” 
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T/2929/98/2.. /3., /4. 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 74., 76., 78. számú pontjában 
foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/98/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

73. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 26. § (1) 
bekezdés befejező mondatának a következő módosítását javasolja: 
 

/26. § (1) A meghatározó műsorterjesztő / 
 
„f)  a média pluralizmust  
szolgáló műsorszolgáltató [gazdaságilag és műszakilag indokolt] szerződéses 

ajánlata esetén legfeljebb ötven televíziós műsorig köteles szerződést kötni a 
műsorszolgáltatóval és továbbítani a műsorszolgáltató műsorát az előfizetők felé.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/42. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

74. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A meghatározó műsorterjesztő az (1) bekezdésben foglaltakat szolgáló 
műsorszolgáltatókkal kapcsolatos szerződéses feltételeit az ésszerűség követelményének 
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megfelelően úgy köteles kialakítani, hogy a műsorterjesztési szolgáltatás szempontjából azok 
indokoltak, átláthatóak és ellenőrizhetőek legyenek. Ezzel ellentétes feltétel nem 
alkalmazható.” 

T/2929/98/2.. /3., /4. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 72., 76., 78.. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/98/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

75. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 26. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A [meghatározó] műsorterjesztő szerződéses feltételeit az ésszerűség 
követelményének megfelelően úgy köteles kialakítani, hogy a műsorterjesztési szolgáltatás 
szempontjából azok indokoltak, átláthatóak és ellenőrizhetőek legyenek. Ezzel ellentétes 
feltétel nem alkalmazható.” 

 
T/2909/43/2. 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 77. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/43/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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76. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 26. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A meghatározó műsorterjesztő (2) bekezdésben meghatározott 
műsorszolgáltatókra vonatkozó (3) bekezdés szerinti szerződéses feltételeit köteles a 
honlapján hozzáférhetővé tenni. A meghatározó műsorterjesztő a szerződéses feltételek 
módosítása esetén legalább az új szerződési feltételek hatályba lépése előtt harminc nappal 
köteles az új szerződési feltételeket hozzáférhetővé tenni.” 

T/2929/98/2.. /3., /4. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás72., 74., 78.. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/98/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

77. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 26. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A [meghatározó] műsorterjesztő szerződéses feltételeit köteles a honlapján 
hozzáférhetővé tenni.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 75. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/43/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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78. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 26. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(5) Az ajánlat objektív műszaki okok miatt akkor utasítható vissza, ha az ajánlatban 
megjelölt szolgáltatási igény [túlzott terhet ró a kötelezett szolgáltató hálózatát alkotó 
átviteli rendszerre, illetve] veszélyezteti a működés biztonságát, illetve a hálózat egységét.” 

 
T/2909/98/2.. /3., /4. 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás72., 74., 76. számú pontjában 
foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/98/4. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

79. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 26. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(5) Az ajánlat objektív műszaki okok [miatt akkor utasítható vissza, ha az 
ajánlatban megjelölt szolgáltatási igény túlzott terhet ró a kötelezett szolgáltató 
hálózatát alkotó átviteli rendszerre, illetve veszélyezteti a működés biztonságát, a 
hálózat egységét], vagy objektív gazdasági okok miatt csak a digitális tartalomszabályozási 
törvényben meghatározott esetekben és csak az ott meghatározott feltételek alapján utasítható 
vissza.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 57., 59., 63., 65., 80., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/44/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 



 44 

A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 
- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

80. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 26. § (6) 
és (7) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

„ [(6) Az ajánlat objektív gazdasági okok miatt akkor utasítható vissza, ha az 
ajánlatban megjelölt díjak olyan mértékben eltérnek a költségektől (beleértve a 
szokásos hasznot is), hogy a megállapodás nem lehetséges. 

(7) Kétség esetén a műsorterjesztő köteles bizonyítani, hogy a műsor továbbítása 
gazdaságilag vagy műszakilag nem indokolt.]” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 57., 59., 63., 65., 79., 83., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/44/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

81. Márfai Péter képviselő a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„27. § (1) Amennyiben a 25. és a 26. § szerinti szerződés [az ajánlattételtől 
számított harminc] a szerződéskötésre vonatkozó írásbeli ajánlattétel kézhezvételétől 
számított kilencven napon belül nem jön létre, a műsorszolgáltató az Eht. 49. §-a szerint 
jogosult jogvitás eljárást kezdeményezni.” 
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Indokolás: Lásd a T/2909/80. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

82. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 27. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) Amennyiben a jogvitás eljárásban a műsorszolgáltatásnak [helyi vagy körzeti 
jellege, illetve] a 26. § (1) bekezdése szerinti szerepe vitatott, e kérdésben a Testület, mint 
szakhatóság jár el.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/45. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

83. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„28. § (1) Az e fejezetben foglalt kötelezettségek betartását a digitális 
tartalomszabályozási törvényben meghatározott szerv az ott meghatározottak szerint 
ellenőrzi. Az e fejezetben foglalt kötelezettségek betartását a hírközlési, valamint a 
versenyjog szempontjából a Hatóság piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 57., 59., 63., 65., 79., 80., 94., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/46. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

84. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„29. § (1) A műsorterjesztő köteles a műsorszolgáltatókkal kötött valamennyi 
szerződését a közöttük fennálló jogviszony teljes időtartama alatt, valamint a jogviszony 
megszűnését követően öt évig megőrizni, illetve a szerződéses jogviszonyról a Hatóság 
részére adatot szolgáltatni.”  
 

Indokolás: Lásd a T/2909/99/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

85. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 29. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

„ [(3) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti adatokat az adatszolgáltató egyidejű 
értesítése mellett a Testület rendelkezésére bocsáthatja, az adatokat átvevő hatóság 
pedig biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan védelemben részesüljenek, mint 
az átadó hatóságnál. A Hatóság és a Testület kötelesek biztosítani, hogy eljárásaik a 
személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban legyenek, illetve az üzleti titokhoz fűződő érdekek ne 
sérüljenek.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/99/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- az Európai ügyek biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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86. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés a) pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes hozzáférési 
rendszer üzemeltetője, amely digitális televízió- és rádiószolgáltatásokhoz nyújt feltételes 
hozzáférési szolgáltatásokat, és amelynek a hozzáférési szolgáltatásaitól függ az, hogy a 
műsorszolgáltatók elérik-e a lehetséges nézők vagy hallgatók bármely csoportját, köteles/ 

 
„a)  valamennyi műsorszolgáltató és kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó számára a 

versenyjogi szabályokkal összeegyeztethető tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás 
elvének megfelelő módon olyan műszaki szolgáltatásokat kínálni, amelyek lehetővé teszik a 
műsorszolgáltatók, illetve a digitális műsorterjesztők szolgáltatásainak vételét a feltételes 
hozzáférési szolgáltatás üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott digitális vevődekóderek 
segítségével erre jogosított [nézők, illetve hallgatók] előfizetők vagy felhasználók számára,” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/118. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a z Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

87. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés a) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(2) A műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes hozzáférési 
rendszer üzemeltetője, amely digitális televízió- és rádiószolgáltatásokhoz nyújt feltételes 
hozzáférési szolgáltatásokat, és amelynek a hozzáférési szolgáltatásaitól függ az, hogy a 
műsorszolgáltatók elérik-e a lehetséges nézők vagy hallgatók bármely csoportját, köteles/ 

 
„a)  valamennyi műsorszolgáltató számára a versenyjogi szabályokkal 

összeegyeztethető tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő módon 
olyan műszaki szolgáltatásokat kínálni, amelyek lehetővé teszik a műsorszolgáltatók, illetve 
a digitális műsorterjesztők szolgáltatásainak vételét a feltételes hozzáférési szolgáltatás 
üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott digitális vevődekóderek segítségével erre jogosított 
[nézők, illetve hallgatók] előfizetők, vagy felhasználók számára,” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/100/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Európai ügyek biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

88. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 30. § (2) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes hozzáférési 
rendszer üzemeltetője, amely digitális televízió- és rádiószolgáltatásokhoz nyújt feltételes 
hozzáférési szolgáltatásokat, és amelynek a hozzáférési szolgáltatásaitól függ az, hogy a 
műsorszolgáltatók elérik-e a lehetséges nézők vagy hallgatók bármely csoportját, köteles/ 

 
„a)  valamennyi műsorszolgáltató és kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtó számára a 

versenyjogi szabályokkal összeegyeztethető tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás 
elvének megfelelő módon olyan műszaki szolgáltatásokat kínálni, amelyek lehetővé teszik a 
műsorszolgáltatók, illetve a digitális műsorterjesztők szolgáltatásainak vételét a feltételes 
hozzáférési szolgáltatás üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott digitális vevődekóderek 
segítségével erre jogosított nézők, [illetve]  hallgatók, illetve felhasználók számára,” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/47. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Európai ügyek biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

89. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 30. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) Az(1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeken túl az  elektronikus 
műsorkalauzzal, valamint hasonló tájékoztató (listázó) vagy irányító (navigáló) eszközök 
kezelői felületeinek megjelenésével, összeállításával kapcsolatosan további hozzáférési 
kötelezettségek [az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeket nem érintik] írhatók elő 
külön jogszabályban meghatározottak szerint.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/100/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Európai ügyek biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

90. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 30. §-át új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„(5) A műsorterjesztők olyan feltételes hozzáférési rendszereket kötelesek 
üzemeltetni, amelyek lehetővé teszik, hogy a szülők korlátozhassák a kiskorúak számára nem 
ajánlott tartalmakhoz való hozzáférést.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/100/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Európai ügyek biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

91. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 30. §-át 
új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„(5) A digitális műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes 
hozzáférési rendszer üzemeltetője olyan feltételes hozzáférési rendszert köteles üzemeltetni, 
amely biztosítja olyan szolgáltatások nyújtását is, amelyek segítségével a szülők, illetve a 
kiskorúak neveléséért felelős személvek ellenőrizni, valamint korlátozni tudják a kiskorúak 
hozzáférését a műsorterjesztési célú átviteli rendszereken keresztül elérhető valamennyi 
tartalom- és elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz." 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/48. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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92. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 31. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„31. § (1) Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások nyújtására alkalmas digitális 
átviteli hálózatot üzemeltető műsorterjesztők és műsorszolgáltatók (e § alkalmazásában: 
kötelezettek) az átvitel módjára tekintet nélkül kötelesek a Hatóság által meghatározott 
feltételeknek megfelelő nyílt alkalmazási program interfészt (a továbbiakban: API) 
[használatára törekedni] használni.” 

T/2909/50. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 93. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/49. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

93. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 31. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt feltételek egységes alkalmazásáról a kötelezettek 
és a kötelezett gyártók – A Hatóság által meghatározott műszaki feltételrendszer keretein 
belül – egymás között megállapodást köthetnek.” 

T/2909/49. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 92. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/50. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

94. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 33. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„33. § (1) Az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója, amilyen mértékben az a kezelői 
felületek megjelenítéséhez és összeállításához szükséges, a digitális tartalomszabályozási 
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törvényben meghatározott részletes szabályoknak megfelelően hozzáférést nyújt az 
elektronikus műsorkalauz szolgáltatáshoz valamennyi műsorszolgáltató és kiegészítő 
digitális szolgáltató számára tisztességes, ésszerű feltételek mellett, az egyenlő elbánás 
elvének [megfelelően] alapján.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 96., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/51. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

95. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 34. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„34. § (1) Ha az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója a szolgáltatás vételkörzetében 
terjesztett műsorszolgáltatás műsorszolgáltatójával, vagy a szolgáltatás vételkörzetében 
terjesztett kiegészítő digitális szolgáltatást nyújtóval irányítási viszonyban áll, a 33. §-ban 
megállapított kötelezettség e szolgáltatót annyiban terheli, amennyiben az adott 
vételkörzetben más független elektronikus műsorkalauz szolgáltató elektronikus 
műsorkalauza a felhasználók számára kapacitáshiány vagy más ok miatt szabadon nem 
hozzáférhető.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/52. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Európai ügyek biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője a Kulturális  biz. ülésén egyetért, 
a z Európai ügyek biz. ülésén nem ért egyet  
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96. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 34. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az elektronikus műsorkalauz kezelői felületének megjelenésére és 
összeállítására, valamint a szolgáltatóját terhelő szerződéskötési kötelezettségekre vonatkozó 
részletes szabályokat [külön jogszabály] a digitális tartalomszabályozási törvény állapítja 
meg.” 

 
T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 102. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/53. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

97. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 35. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„35. § (1) A 30. §-ban és a 33-34. §-okban meghatározott kötelezettségeket a Hatóság 
a 38. § szerinti időpontig [külön jogszabályban meghatározottak szerint,] az Eht. 52-57. 
§-a szerinti eljárás megfelelő alkalmazásával felülvizsgálja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/101. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Európai ügyek biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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98. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 35. § (2) 
bekezdését új c) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeként a Hatóság 
azt állapítja meg, hogy az érintett piacon egy vagy több feltételes hozzáférési üzemeltető nem 
rendelkezik jelentős piaci erővel, ezen feltételes hozzáférési üzemeltetők tekintetében a 
feltételek teljesítésének kötelezettsége alól mentességet adhat, illetve új kötelezettséget 
állapíthat meg, ha/ 

 
„c) a Hatóság által tervezett mentességek, illetve új kötelezettségek megfelelnek a 

digitális tartalomszabályozási törvényben megállapított médiapolitikai szempontoknak és 
további feltételeknek.”  
 

Indokolás: Lásd a T/2909/54. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

99. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 37. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„37. § (1) A szerzői jogi jogosultak érdekeinek védelmében a műsorterjesztő a 
műsorszolgáltatóval kötött megállapodás alapján a műsorért a műsorterjesztési szolgáltatás 
előfizetőitől a műsorszolgáltató részére díjat szedhet (műsordíj).” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/102. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

100. Márfai Péter képviselő a törvényjavaslat 37. § (4) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(4) A [szerzői jogi jogosultak érdekei védelmében a] műsorterjesztő 
elkülönítetten, átlátható és ellenőrizhető formában köteles nyilvántartani  
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a) az előfizetőtől a műsorszolgáltató szolgáltatásáért az (1) bekezdés alapján beszedett 
műsordíjat,  

b) műsorszolgáltatótól a műsor előfizetőkkel való megismertetésért, illetve elérhetővé 
tételérét beszedett marketing vagy más hasonló díjat, és 

c) az átviteli rendszer, illetve az előfizetői szolgáltatás működtetése ellenértékeként 
beszedett díjakat.” 

T/2909/81/2. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 101. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/81/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

101. Márfai Péter képviselő a törvényjavaslat 37. § (5) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(5) [A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat a műsorszolgáltató, illetve a 
műsordíjak kezelésével megbízott jogosult számára hozzáférhetővé kell tenni.] A 
Hatóság [e] a (4) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott nyilvántartásokat az Eht.-ban 
foglalt feladatai ellátása érdekében megismerheti és ellenőrizheti, valamint adatszolgáltatást 
írhat elő.” 

T/2909/81/1. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 100. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/81/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

102. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 37. §-át 
új (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„(6) A digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó üzemeltetője csak a digitális 
tartalomszabályozási törvényben meghatározott esetekben, az ott meghatározott feltételek 
szerint szedhet műsordíjat.” 
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T/2929/11., /14., /20., /21., /27., /28., /29., /30., /34., /36., /37., /39., /41., /44/1. /44/2., /46., 

/51., /53., /55., /57.   
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 

53., 57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/55. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

103. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 38. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) Rádióműsorok műsorterjesztésének digitális átállását fokozatosan az egyes 
műsorszórási technológiák külön-külön történő átállításával kell megvalósítani. Az egyes 
műsorszórási technológiák digitális átállásának céldátumát és részletes szabályait külön 
[jogszabály] törvény határozza meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/56. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

104. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„39. § (1) A digitális rádió és televízió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó 
üzemeltetési jogosultság pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra (a 
továbbiakban: pályázati eljárás) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló 
árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt1 kell a 39-43. §-okban, valamint a 
digitális tartalomszabályozási törvényben foglalt eltéréssel megfelelően alkalmazni.” 
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T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 109., 111., 117., 146., 150., 155., 159., 
161., 162., 163. számú pontjában foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/57. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

105. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés a) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 

„a) a 43. § (1) bekezdésében foglalt pályázat esetében a közszolgálati 
műsorszolgáltató az Rttv. 132. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott televízió műsorainak, 
valamint az Rttv. 132. § (1) bekezdésében meghatározott rádió [és a Magyar Rádió] 
túlnyomóan hír és közéleti tematikájú műsorának kötelező továbbítását,” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/103/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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106. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 

 
 „a) a közszolgálati műsorszolgáltató az Rttv. 132. § (3) és (5) bekezdés[é]eiben 

meghatározott televíziók műsorainak, és a Magyar Rádió (Közszolgálati Rádió, Magyar 
Katolikus Rádió) túlnyomóan hír és közéleti tematikájú műsorának kötelező továbbítását,” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/17. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

107. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 

 
 „a) a közszolgálati műsorszolgáltató az Rttv. 132. § (3) és (5) bekezdés[é]eiben 

meghatározott televíziók műsorainak, és a Magyar Rádió túlnyomóan hír és közéleti 
tematikájú műsorának kötelező továbbítását,” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/59. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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108. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 

 
„b) az állampolgárok tájékozódását szolgáló, e törvény hatályba lépésekor legalább 

négy éve működő, legalább két, hír- illetve közéleti tartalmú műsorokat szolgáltató 
műsorszolgáltatóval szemben fennálló, a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező 
hálózaton és mobilvételű digitális televízió műsorszóró [más] hálózaton történő 
műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget és  részletes szabályait,” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/103/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

109. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 

 
„b) az állampolgárok tájékozódását szolgáló[, e törvény hatályba lépésekor 

legalább négy éve működő, legalább két, hír- illetve közéleti tartalmú műsorokat 
szolgáltató műsorszolgáltatóval szemben fennálló, a legnagyobb lakossági eléréssel 
rendelkező hálózaton és más hálózaton történő műsorterjesztésre vonatkozó 
szerződéskötési kötelezettséget és  részletes szabályait] műsorszolgáltatásokra vonatkozó, 
a digitális tartalomszabályozási törvényben meghatározott terjesztési kötelezettség alapján 
kötendő szerződések részletes szabályait,” 
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T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 111., 117., 146., 150., 155., 159., 
161., 162., 163. számú pontjában foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/65/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

110. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés c) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 

 
„c) legfeljebb négy általános tematikájú országos műsorszolgáltatóval szemben 

fennálló, műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget, amely a jelenleg a 
műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók esetében 
akkor alkalmazható, ha erről 2007. október 31-ig kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, 
és a szerződés megkötésével vállalják, hogy műsoruk analóg földfelszíni műsorszórását 
2009. december 31-ig befejezik,” 

T/2909/103/6. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 124. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/103/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

111. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdésének c) 
pontja helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 

 
„c ) az egyes muliplexek tartalomkínálata összeállításának a digitális 

tartalomszabályozási törvényben meghatározott részletes szempontrendszerét,” 
 

T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 109., 117., 146., 150., 155., 159., 

161., 162., 163. számú pontjában foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/65/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

112. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés i) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 
 

„i)  a közszolgálati műsorszolgáltatók kivételével a digitális műsorszóró hálózat 
üzemeltetésére külön gazdasági társaság alakítását, amely az (5) bekezdésben megjelölt 
vállalkozással nem állhat irányítási viszonyban,” 
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Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/103/4. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

113. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdését új k) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 

 
„k) a lakosság légi- és katasztrófariasztásával, tájékoztatásával kapcsolatos 

kötelezettségeket.”  
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/104. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

114. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdését új k) 
ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl 
feltételként tartalmazza:/ 

 
„k) milyen műszaki és egyéb feltételeknek megfelelő interaktív szolgáltatások 

lehetőségét köteles biztosítani a pályázaton nyertes digitális műsorszóró hálózat illetve 
műsorszóró adó üzemeltető.” 
 



 62 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/58. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

115. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (3) bekezdés c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban 
meghatározottakon túl értékelési szempontként tartalmazza:/ 

 
„c)  azon pályázó előnyben részesítését, amely interaktív kiegészítő digitális 

szolgáltatások bevezetését a szolgáltatása megindításával egyidejűleg vállalja,” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/63. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

116. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (3) bekezdés f) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban 
meghatározottakon túl értékelési szempontként tartalmazza:/ 

 
„f)  a digitális műsorszóró hálózatokon terjesztett műsorok vételére használt digitális 

vevődekóderek minél magasabb szintű interaktív és egyéb szolgáltatások igénybevételére 
való alkalmasságát,” 
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Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/64. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

117. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (4) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A pályázati kiírási dokumentáció a (2) és (3) bekezdésben, valamint az Rttv. 5-
5/F. §-aiban, illetve a digitális tartalomszabályozási törvényben meghatározottakon túl 
további műsortartalmi feltételeket és értékelési szempontokat nem tartalmazhat.” 

 
T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 109., 111., 146., 150., 155., 159., 
161., 162., 163. számú pontjában foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/60. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

118. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 39. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A pályázati kiírási dokumentáció, a 43. § (2) bekezdésében foglalt pályázat 
kivételével a (2) és (3) bekezdésben, valamint az Rttv. 5-5/F. §-aiban meghatározottakon túl 
további műsortartalmi feltételeket és értékelési szempontokat nem tartalmazhat.” 
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Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/103/5. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

119. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 39. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(5) A digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságára 
vonatkozó pályázaton - kivéve a kizárólag mobil vételű digitális televízió műsorszóró hálózat 
üzemeltetési jogosultságára vonatkozó a 43. (3) bekezdésében foglalt pályázatot - nem vehet 
részt olyan vállalkozás, vagy a vállalkozással irányítási viszonyban álló vállalkozás, amely 

 
a) előfizetőinek összesített száma a televíziós műsorterjesztési piacokon a digitális 

televízió műsorszóró hálózattal végzett műsorterjesztés kivételével meghaladja a[z] 
háromszázezret, vagy 

 
b) az Rttv. hatálya alá tartozó, elsősorban a Magyar Köztársaság területére irányuló 

műsorszolgáltatást végez." 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/105/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

120. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (5) bekezdés a) és b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(5) A pályázaton nem vehet részt olyan vállalkozás, vagy a vállalkozással irányítási 
viszonyban álló vállalkozás, amely/  
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„a) előfizetőinek összesített száma [a] bármely műsorterjesztési piac[ok]on, illetve 
ezek összességén a pályázat időpontjában meghaladja a[z] háromszázezret, vagy  

 
b) az Rttv. hatálya alá tartozó, elsősorban a Magyar Köztársaság [területére 

irányuló]  területén elérhető műsorszolgáltatást végez.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/62. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

121. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. § (6) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(6) A pályázaton egyidejűleg nem vehetnek részt olyan jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek, amelyek 
egymással, vagy egyike a másikkal, irányítási viszonyban áll. A pályázaton szintén nem vehetnek 
részt egyidejűleg olyan természetes személyek, valamint azok közeli hozzátartozói, akik az 
előző mondatban meghatározott gazdasági társaságokban, vagy egyéb szervezetekben tulajdoni 
részesedéssel, más vagyoni értékű joggal, illetve személyes érdekeltséggel rendelkeznek, 
vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak azokkal." 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/61. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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122. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 39. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(6) A pályázaton egyidejűleg nem vehetnek részt olyan természetes személyek, jogi 
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb 
szervezetek, amelyek egymással irányítási viszonyban állnak.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/105/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

123. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 39. §-át új (7) bekezdéssel 

javasolja kiegészíteni: 
 

„(7) Az egy digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó üzemeltető által 
megpályázható és üzemeltethető digitális rádió és televízió műsorszóró hálózatok, illetve 
műsorszóró adók számát, valamint azok feltételeit a digitális tartalomszabályozási törvény 
határozza meg. Szintén a digitális tartalomszabályozási törvény rendelkezik az (5) bekezdés 
a) pontjában meghatározott előfizetői létszám túllépése esetén követendő eljárást." 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/66. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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124. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 39. §-át új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni 
 

„(7) Amennyiben a jelenleg a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján 
megvalósító országos televízió műsorszolgáltatók a (2) c) pontjában foglalt lehetőséggel 
nem élnek, a nyertes digitális műsorszóró hálózat üzemeltetője a rendelkezésre álló átviteli 
kapacitások vonatkozásában szabadon köthet szerződést más általános tematikájú országos 
műsorszolgáltatóval. A jelenleg a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján 
megvalósító országos televízió műsorszolgáltatók a 43. § (1) bekezdésében foglalt 
pályázaton értékesített bármely digitális műsorszóró hálózatra abban az esetben 
kerülhetnek fel, ha szerződés megkötésével vállalják, hogy műsoruk analóg földfelszíni 
műsorszórását 2009. december 31-ig befejezik.” 

 
T/2909/103/3. 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 110. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/103/6. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

125. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (4) bekezdés a) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/(4) A Bizottság hozzájárulása szükséges/ 

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

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/106/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

126. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(5) A Hatóság a (4) bekezdés szerinti ügyekben előkészített határozattervezetét 
megküldi a Bizottságnak, amely a megküldéstől számított [nyolc] tizenöt napon belül 
állásfoglalást hoz a hozzájárulás megadásáról, megtagadásáról vagy a (4) bekezdés a) és c) 
pontja szerinti esetben a határozattervezet visszaküldéséről.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/106/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

127. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

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

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/106/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

128. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(7) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben, alaki vagy számítási hiba esetén, a hiba 
megjelölésével a Bizottság a szavazati jogok legalább egyharmadával rendelkező tagok 
indítványára a hatósági szerződéstervezetet [határozattervezetet] egy ízben átdolgozásra 
visszaküldi a Hatóságnak” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/107/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

129. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 40. § (7) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(7) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben, számítási hiba esetén, a hiba 
megjelölésével a Bizottság a szavazati jogok legalább egyharmadával rendelkező tagok 
indítványára a határozattervezetet [egy ízben] átdolgozásra visszaküldi a Hatóságnak” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/68. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

130. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

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

Indokolás: Lásd a T/2909/106/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

131. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

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

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/107/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

132. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (9) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/106/5. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

133. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/106/6. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

134. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 40. § (11) bekezdés a) 
pontjának az elhagyását javasolja: 
 

/(11) A Hatóságnak a pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvényességéről, 
valamint a pályázat eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló döntése ellen az Eht. 37. 
§-ának megfelelő alkalmazásával jogorvoslat kérhető azzal, hogy/ 

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

[b]a) a bírósági felülvizsgálat[i] ra [kérelmet] a Fővárosi Ítélőtábla [bírálja el]  
kizárólagosan illetékes, 

[c)]b) a Fővárosi Ítélőtábla a jogorvoslati kérelem benyújtására meghatározott 
határidő elteltétől számított harminc napon belül, háromtagú tanácsban határoz, 

[d)]c) a Fővárosi Ítélőtábla döntésével szemben fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak 
nincs helye, 

[e]d)) azt  a Bizottság tagja is kezdeményezheti.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/79. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

135. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (11) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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 
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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,] 
[d)] c) a Fővárosi ítélőtábla határozatával [döntésével] szemben fellebbezésnek [vagy 

felülvizsgálatnak] nincs helye, 
 
[e)] d) azt a Bizottság tagja is kezdeményezheti. 

T/2909/106/8. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 136. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/106/7. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

136. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 40. § (12) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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].” 
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T/2909/106/7. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 135. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/106/8. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

137. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„41. § (1) A 40. §-ban foglaltak szerint előzetesen elfogadott pályázati kiírási 
dokumentáció alapján a pályázatról a Hatóság honlapján hirdetményt, két országos 
napilapban felhívást tesz közzé.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/108/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

138. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 41. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(8) A Hatóság a konzultációs észrevételek alapján a hirdetmény megjelenését követő 
[negyvenöt] harminc napon belül véglegesíti a pályázati kiírási dokumentációt, amelyet a 
Bizottság számára állásfoglalás kérés céljából megküld.” 
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Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/108/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

139. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 41. § (9) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(9) A Bizottság az állásfoglalása meghozatala során a 40. §[-ban] (6) bekezdésében 
foglaltak szerint jár el [azzal, hogy a határozattervezetet csak egy ízben küldheti vissza 
átdolgozásra a Hatóságnak] (végleges elfogadás).” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/108/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

140. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 41. § (9) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(9) A Bizottság az állásfoglalása meghozatala során a 40. §-ban foglaltak szerint jár 
el [azzal, hogy a határozattervezetet csak egy ízben küldheti vissza átdolgozásra a 
Hatóságnak].” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  
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Indokolás: Lásd a T/2909/67. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

141. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 42. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) A Hatóság a pályázat, vagy az egyes pályázati ajánlatok érvénytelenségéről a 
pályázati határidő lejártát [kiírást]  követő [negyvenöt] tizenöt napon belül külön határozatot 
hoz. A Hatóság a pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvényességéről szóló 
döntését határozattervezetbe, vagy hatósági szerződéstervezetbe [a pályázat eredményét 
megállapító határozatába] foglalja.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/109/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

142. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 42. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A Hatóság a pályázat eredményét tartalmazó hatósági [szerződést] 
szerződéstervezetet állásfoglalás céljából a pályázati határidő lejártát [kiírást]  követő 
[kilencven] hatvan napon belül megküldi a Bizottságnak, amely a 40. §-ban foglaltak szerint 
jár el.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  
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Indokolás: Lásd a T/2909/109/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

143. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(5) A pályázat eredményét a Bizottság jóváhagyó állásfoglalását [kiírás  
közzétételét] követő [századik és százhuszadik nap között] harminc napon belül kell 
közzétenni a Hatóság hivatalos lapjában, valamint elektronikus úton a Hatóság honlapján.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/109/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

144. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 42. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(6) A Hatóság a pályázat nyertesével, a pályázati kiírási dokumentációval, a nyertes 
pályázó pályázatával összhangban a Bizottság jóváhagyó állásfoglalását [pályázati kiírást]  
követő [százhúsz] negyvenöt napon belül hatósági szerződést köt.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/109/4. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

145. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 42. § (7) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

„ [(7) A (4) bekezdésben meghatározott hatósági szerződés hatósági 
határozatnak, annak tervezete határozattervezetnek minősül.]” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/109/5. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

146. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„43. § (1) A Hatóság az átmeneti időszakban rendelkezésre álló négy hálózat (ebből 
egy közszolgálati műsorszolgáltató műsora analóg szórásának leállítását követően 
[megnyíló), valamint] illetve  a digitális átállást követően rendelkezésre álló további egy 
digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogára vonatkozó pályázatát [2007. 
október 31-ig] a digitális tartalomszabályozási törvényben meghatározott időpontig írja ki. A 
pályázattal elnyerhető második legnagyobb lakossági lefedettséggel rendelkező hálózatnak 
alkalmasnak kell lennie az európai szabvány szerinti mobil vételű digitális műsorszórási 
szolgáltatások nyújtására.” 

 
T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 109., 111., 117., 150., 155., 159., 
161., 162., 163. számú pontjában foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  
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Indokolás: Lásd a T/2909/69. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

147. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 43. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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 Rttv. 132. § (1) bekezdésében foglalt rádió a pályázati kiírási 
dokumentációban meghatározottak szerint előnyt élvez.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/110/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

148. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 43. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

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

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  
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Indokolás: Lásd a T/2909/110/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

149. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 43. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(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.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/110/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

150. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 43. § (4) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt jogosultság időtartama a jogosultságról szóló 
hatósági szerződés megkötésének időpontjától számított 10 év, amely egy alkalommal a 
[pályázati eljárás megfelelő alkalmazásával] a digitális tartalomszabályozási törvényben 
meghatározott feltételek szerint további 5 évvel meghosszabbítható.” 
 

T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 109., 111., 117., 146., 155., 159., 

161., 162., 163. számú pontjában foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  
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Indokolás: Lásd a T/2909/70. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

151. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 43. § (5) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

„ [(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.]” 

T/2909/110/5., /110/6. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 153 és 154. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/110/4. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

152. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 43. § (5) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(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]  nem lehet nyertesként kihirdetni.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  
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Indokolás: Lásd a T/2909/71. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

153. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 43. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

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

 

Megjegyzés: Az indítvány hiányában is átszámozódnak az bekezdések az előző bekezdés 

elhagyására tett javaslat elfogadása esetén. 

 
T/2909/110/4., /110/6. 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 151. és 154. számú pontjában 
foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/110/5. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

154. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 43. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„ [(7)] (6) A (2)-(3) és [(6)] (5) bekezdésben foglalt jogosultságok pályázati kiírási 
dokumentációjának elkészítésére, a pályázati eljárására és a pályáztatásra a 39-43. §-ok 
megfelelően alkalmazandók.” 
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T/2909/110/4., /110/5. 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 151. és 153. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/110/6. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

155. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 44. § (2) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A közszolgálati műsorok analóg műsorszórásának leállításá[t pályázati 
kiírásban kell meghatározni]nak időpontját a digitális tartalomszabályozási törvényben 
meghatározott szerv állapítja meg.” 
 

T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 109., 111., 117., 146., 150., 159., 

161., 162., 163. számú pontjában foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/72. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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156. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 44. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A közszolgálati [műsorok] televízió műsorszolgáltatások analóg 
műsorszórásának leállítását pályázati kiírásban kell meghatározni.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/111/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

157. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 44. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A közszolgálati műsorszolgáltatóknak az Rttv. 132. §-ában meghatározott 
műsorait a digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetője [köteles] a legnagyobb 
lakossági eléréssel rendelkező hálózaton és a mobil vételű digitális televízió műsorszóró 
hálózaton köteles terjeszteni.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/111/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

158. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 44. § (4) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A közszolgálati műsorszolgáltató az Rttv. 132. §-ában meghatározott műsorait [a 
digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetője köteles a legnagyobb lakossági 
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eléréssel rendelkező hálózaton terjeszteni] a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező 
digitális televízió műsorszóró hálózatot üzemeltető szolgáltató köteles terjeszteni.” 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/73. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

159. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 44. § (5) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(5) A közszolgálati műsorok digitális vételének biztosítása érdekében a digitális 
vevődekóderek állami támogatására a [közszolgálati analóg műsorszórás leállítását 
megelőző három hónapban] a földfelszíni digitális műsorszórás megindulásától, verseny-
semleges módon, [a kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkező] a 
rászoruló háztartások részére, indokolt esetben és mértékben, kérelem alapján [külön 
jogszabályban] a digitális tartalomszabályozási törvényben meghatározottak szerint kerülhet 
sor.” 
 

T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 109., 111., 117., 146., 150., 155., 

161., 162., 163. számú pontjában foglaltakkal. 

 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/74. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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160. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 45. § (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását 

javasolja: 
 

/45. § (1) A digitális átállás költségeit az elkülönített források felhasználásával kell 
fedezni. Ezek/  

 
„a) a Műsorszolgáltatási Alap Rttv. 131. § (3) bekezdésében meghatározott forrása,” 

 
Indokolás: Lásd a T/2909/112. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

161. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 45. § (2) bekezdés c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A digitális átállás forrásai kizárólag a következő célok érdekében használhatók 
fel:/ 

 
„c)  egyéb, a digitális tartalomszabályozási törvényben, illetve az 1014/2007. (III. 13.) 

Korm. határozat mellékletében (Digitális Átállás Stratégia) meghatározott célra.” 
 

T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 109., 111., 117., 146., 150., 155., 

159., 162., 163. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/75. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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162. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 45. §-át új (3) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 

„(3) A digitális átállásnak csak a digitális tartalomszabályozási törvényben 
meghatározott költségeit, az ott meghatározott feltételek szerint lehet a Műsorszolgáltatási 
Alapból fedezni.” 
 

T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 109., 111., 117., 146., 150., 155., 

159., 161., 163. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/76. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

163. Dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„47. § (1) E törvény hatálybalépésétől – a (2) bekezdésben meghatározott 
rendelkezések kivételével – [2007. július 1-jén lép hatályba] a digitális 
tartalomszabályozási törvény rendelkezik.” 
 

T/2929/57. 60., /65., /69., /70., /72., /74., /75., /76., /77., 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 104., 109., 111., 117., 146., 150., 155., 

159., 161., 162. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/77. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi  biz. nem támogatja 
- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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164. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 47. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(2) E törvény 40. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint 53. §-a a törvény 
kihirdetésének napján. 45. § (1) bekezdésének a) pontja 2008. január 1-jén, 30. § (5) 
bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/113. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

165. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 47. § (3) bekezdés b) pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

/(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti / 
 
„b)  az Rttv. 115. §-ának (3), valamint [(5)-(9)] (5), (6), (8) bekezdése, 116. §-ának 

(2), (3) és (6) bekezdése, 117. §-ának (4) bekezdése, 118. §-ának (3)-(7) bekezdése és 119-
120. §-a,” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/119. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a z Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

166. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 47. § (4) bekezdés a) és d) pontjának 

a következő módosítását javasolja: 
 

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

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  
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Indokolás: Lásd a T/2909/120/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a z Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

167. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 52. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 

kiegészíteni: 
 

/52. § (1) Az Rttv. 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) Az Rttv. 2. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„32. Műsorszórás: a külön törvényben meghatározott műsorszórás analóg 

műsorterjesztési műszaki eljárással végzett változata. 
 
[(2)](3) Az Rttv. 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. 
 

Megjegyzés: A fenti pontban foglalt módosító indítvány elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának „igen”  szavazata szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/2909/120/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a z Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

168. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly 
képviselő a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdés b) pontjának az elhagyását javasolja: 
 

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg/ 
 
a) a digitális rádió- és televízió-műsorok vételére alkalmas készülékek együttműködő 

képessége érdekében szükséges intézkedések részletes szabályait,  
[b) a feltételes hozzáférési rendszerekkel kapcsolatos részletes szabályokat,] 
[c)] b) a digitális átállás forrásainak részletes felhasználási szabályait. 

 
Indokolás: Lásd a T/2909/114/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője étét 

 
 
 

169. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly, 
valamint dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 53. § (2) bekezdés c) pontjának az 

elhagyását javasolja: 
 

/(2) Felhatalmazást kap az audiovizuális politikáért felelős miniszter arra, hogy 
rendelettel állapítsa meg/ 

 
„ [c) az elektronikus műsorkalauz kezelői felületének megjelenésére és 

összeállítására vonatkozó részletes szabályokat.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/2909/114/2. és a /78. sz. 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Kulturális  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
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