
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELÓ

Dr . Szili Katalin asszony,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 107. §-ának (1) bekezdése alapján a műsorterjesztés és a digitális átállás
szabályairól szóló T129091133 . számú egységes törvényjavaslathoz (a továbbiakban: egységes
javaslat) a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

nyújtjuk be .

1 . Az egységes javaslat 39 . § (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul :

„ ((2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl
feltételként tartalmazzak

b) az állampolgárok tájékozódását szolgáló, e törvény hatályba lépésekor legalább négy éve
működő, legalább két, hír- illetve közéleti tartalmú műsorokat szolgáltató televíziós
műsorszolgáltatóval és a legalább három éve működő, orszázos rádió
közműsorszolgáltatókkal szemben fennálló, a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező
hálózaton és a televíziós műsorszolgáltatók esetében a mobilvételű digitális televízió
műsorszóró hálózaton történő műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget és
részletes szabályait,"

2. Az egységes javaslat 39 . § (2) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul :

„((2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl
feltételként tartalmazza.-]
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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 a 43 . § (1) bekezdésében foglalt pályázat eredményének
közzétételét követő hatvan napon belül (2007. október 31-ig] kötelezettségvállaló
nyilatkozatot tesznek, és a szerződés megkötésével vállalják, hogy műsoruk analóg
földfelszíni műsorszórásának leállítását 2009 . december 31-ig elkezdik és 2010 . július 1-ig
befejezik,"

3. Az egységes javaslat 39 . § (2) bekezdés i) pontja az alábbiak szerint módosul :

j(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) és (6) bekezdésben megjelölt vállalkozással
nem állhat irányítási viszonyban,"

4. Az egységes javaslat 39. § (2) bekezdés j) pontja az alábbiak szerint módosul :

j(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl
feltételként tartalmazza .]

j) az (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben foglalt feltétel folyamatos teljesítését,

5. Az egységes javaslat 39. §-a új, (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A 43 . § (2) bekezdésében foglalt pályázaton nem vehet részt országos rádió
műsorszolgáltató, vagy azzal irányítási viszonyban álló vállalkozás, kivéve az Rtty . szerinti
országos	közszolgálati	rádió	műsorszolgáltatót,	valamint	országos	rádió
kőzműsorszolgáltatót ."

6. Az egységes javaslat 39. §-a (6) és (7) bekezdése számozása (7) és (8) bekezdésre
változik:

„[(6)] (7) 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 .

[(7)] f Amennyiben a jelenleg a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útión
megvalósító országos televízió műsorszolgáltatók a (2) c) pontfában 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 fóldfelszíni műsorszórás útján
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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 műsorszórásának
leállítását 2009. december 31-ig elkezdik és 2010. július 1-ig befejezik ."

7. Az egységes javaslat 43 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A Hatóság az átmeneti időszakban rendelkezésre álló négy digitális televízió műsorszóró
hálózat (amelyek közül egy a közszolgálati műsorszolgáltató műsora analóg műsorszórásának
leállítását követően [megnyíló] nyílik meg), valamint a digitális átállást követően
rendelkezésre álló további egy digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogára
vonatkozó pályázatot 2007 . október 31-ig írja ki. A pályázattal elnyerhető második
legnagyobb lakossági lefedettséggel rendelkező hálózatnak alkalmasnak kell lennie az európai
szabvány szerinti mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatások nyújtására ."

8. Az egységes javaslat 43. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„(2) A Hatóság az átmeneti időszakban rendelkezésre álló egy VHF sávú, digitális rádió
műsorszóró hálózat üzemeltetési jogára vonatkozó pályázatot 2007 . október 31-ig írja ki . A
pályázat során a pályázati kiírási dokumentációban meghatározottak szerint [az országos
közműsorszolgáltató] előnyt élvez az a pályázó, amely vállalfa országos közszolgálati t
illetve országos közműsorszolgáltató rádiók műsorainak kínálatában való elhelyezését ."

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

„(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt jogosultság időtartama a jogosultságról szóló hatósági
szerződés megkötésének időpontjától számított [10] 12 év, amely egy alkalommal az e
törvényben foglalt pályázati eljárás lefolytatását követően további 5 évvel
meghosszabbítható ."

10 . Az egységes javaslat 47 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) E törvény - a (2) [és (3)] bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével - a
kihirdetését követő tizenötödik napon [2007. július 1-jén] lép hatályba .

11 . Az egységes javaslat 47 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) E törvény 40. §-ának (1) és (2) bekezdése, 47 . ~-ának (5) bekezdése, valamint 53 . §-a a
törvény kihirdetésének napján, 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése 2008 . január
1 jén, 30. § (5) bekezdése 2010 . január 1 jén lép hatályba."

12 . Az egységes javaslat 47. §-a a következő új, (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Hatályát veszti a mozgóképről szóló 2004. évi 11 . törvény módosításáról szóló 2006 . évi
XLV. törvény 23 . § (2) bekezdése ."
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13. Az egységes javaslat 49 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) Az Eht. 96. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„96 . § (1) Az állami tulajdonban álló közterület és a közös eszközhasználattal érintett
elektronikus hírközlési [intézmény] építmény tulajdonosa kivételével az érintett ingatlan
tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. A tulajdonos ezen
felül a Ptk . 108 . §-ának (2) bekezdésében meghatározott jogokat érvényesítheti .
(2) Az elektronikus hírközlési építményt elhelyező szolgáltató az építési munkálatok
befejeztével a környezet eredeti állapotának megfelelő helyreállítására köteles . Az
elektronikus hírközlési építmény elhelyezéséhez használt más közüzemi létesítmény,
magánterület, illetve önkormányzati tulajdonban lévő közterület tulajdonosa megállapodhat
az építtetővel, hogy a helyreállítás az eredetinél jobb minőségben történjen .
(3) Az elektronikus hírközlési építményt az érintett ingatlanon úgy kell elhelyezni, hogy az a
szomszédos ingatlanok tulajdonosait a jogaik gyakorlásában a környezetvédelmi,
közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékeken
belül - a körülmények által lehetővé tett - legkisebb mértékben zavarja, ez a létesítmény
elhelyezése és működtetése során bekövetkező zavarás nem minősül a Ptk.-ban meghatározott
szükségtelen zavarásnak ."

Indokolás

A módosítások az egységes javaslatban több helyen is előforduló fogalmak és rendelkezések
koherenciájának és értelmezhetőségének, valamint a más jogszabályokkal (p1 . Eht.) való
összhang megteremtése érdekében szükségesek .

1 . A módosítás pontosítja a más hálózatokon fogalmát, illetve kiterjeszti a szerződéskötési
kötelezettséget az országos rádió közműsorszolgáltatóra.

2 . A módosítás pontosítja a kereskedelmi televíziók számára rendelkezésre álló
szerződéskötési kötelezettséget, s egyben figyelembe veszi, hogy a műsorok analóg
műsorszórásának leállítása hosszabb folyamat .

3 . A módosítás a 43 . § (2) bekezdésében említett T-DAB pályázatra tekintettel pontosítja
pályázati feltételeket a közszolgálati műsorok vonatkozásában .

4. A módosítás az új (6) bekezdésre tekintettel kiegészíti a kizárási feltételeket .

5 . A kiegészítés kizárja az országos kereskedelmi rádiókat a digitális műsorszóró
hálózatüzemeltetői köréből az első VHF sávi T-DAB rádió esetében .

6. A módosítás a bekezdések átszámozása miatt szükséges .

7. A módosítás nyelvhelyességi szempontokat szolgál .

8. A módosítás annak egyértelműbb megfogalmazását szolgálja, hogy a közszolgálati Magyar
Rádió és más országos közműsorszolgáltató rádiók műsorainak felkerülését a T-DAB
multiplexre a jogalkotó preferálni kívánja a T-DAB rádió digitális műsorszóró hálózatok
pályáztatása során .
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9. A módosítás hosszabb jogosultsági időt engedélyez, de egyértelművé teszi, hogy a
pályázati eljárás megfelelő lefolytatásától nem lehet eltekinteni a jogosultság
meghosszabbítása esetén .

10. A módosítás kiküszöböli a 47 . § (1) és (3) bekezdése közötti koherencia zavart .

11-12 . A javaslat szerint a mozgóképről szóló 2004 . évi 11. törvény (Mktv.) módosításáról
szóló 2006. évi XLV. törvény 23 . § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése javasolt .
Hivatkozott rendelkezés az Mkty . 13. § (1)-(5) és (7) bekezdésének hatályon kívül helyezését
2007. június 30-i hatállyal rendeli el . Az Európai Unió Bizottsága 2007. december 31-ig
hagyta jóvá a magyar filmtámogatási rendszert, mint létező támogatási struktúrát, így a
korábban szabályozott 2007 . június 30-i hatályvesztés idő előtti .

13 . A módosítás javítja az (1) bekezdésben lévő elírást .

Budapest, 2007 . június 12 .

r-
Jánosi György

MSZP
Cser-Palkovics András

Fidesz
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