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Az Országgyű lé s
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Katona Béla úr részére,
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A magyar jelnyelvr ől és a magyar jelnyelv használatáról szóló, T/10221 . számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő .

A törvényjavaslat 28. -a az alábbiak szerint módosul, valamint új, (2) bekezdésse l

egészül ki :

„/A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása/

28. §

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi I. törvény 2. Címe az alábbi 8/A. §-sal
egészül ki :

8/A. § (1) A közszolgálati, illetve a földfelszíni m űsorszórással működő országos
televíziós műsorszolgáltató köteles biztosítani, hogy a műsorszolgáltatása során

a) valamennyi közérdekű közlemény, illetve – amennyiben a műsorszám jellegéből más
nem következik – hírműsorszám ,

b) valamennyi film, illetve filmsorozat – legfeljebb azok együttes id őtartama alatt –
naptári naponként

ba) a 2010. évben legalább két órán keresztül ,
bb) a 2011 . évben legalább négy órán keresztül ,
bc) a 2012. évben legalább hat órán keresztül ,
bd) a 2013 . évben legalább nyolc órán keresztül ,
be) a 2014. évben legalább tíz órán keresztül ,
bj) a 2015. évtől teljes egészében

magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen .



(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség végrehajtása során
előnyben kell részesíteni a főműsoridőben	 szolgáltatott műsorszámok, valaminta
gyermekeknek szóló műsorszámok magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolássa l
való közzétételét ."

Indokolá s

A jogalkotó szándéka szerint a hallássérült emberek információhoz és kultúrához való
hozzáférés jogának megvalósítását jelenti a televíziós műsorszámok feliratozása, illetve
jelnyelvi tolmácsolással való ellátása . Az eredeti szándék pontosítását célozza a módosító
indítvány .
Az új (2) bekezdés a főműsoridőben közzétett műsorszámok és a gyermekeknek szóló
műsorszámok feliratozását, illetve jelnyelvi tolmácsolással való ellátását részesíti el őnyben,
ezzel teremtve új feltételt a műsorszolgáltató számára a kötelezettség végrehajtásakor .

Budapest, 2009 . szeptember 21 .

Dr. Pető Iván
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