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A Házszabály 102. (1) bekezdése alapján a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló T/1747. számú törvényjavaslathoz a Kulturális és
sajtóbizottság az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A javaslat kiegészül az alábbi új 228 . §-al, a jelenlegi 228 . § és a további rendelkezések
számozása értelemszerűen változik :

„228 .§

(1) A jogalkotásról szóló 2010 . évi CXXX. törvény (a továbbiakban : Jat,) 1 . § (1) bekezdés e
helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) E törvény hatálya
a) a jogszabályokra,
b) a normatív határozatra és normatív utasításra (a továbbiakban együtt : közjog i
szervezetszabályozó eszköz), valamint
c) az iránymutatásra
terjed ki . ”

(2) A Jat . 20. §-a az alábbi új (61 bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a bekezdések
számozása értelemszerűen módosul :
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„Ha a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendeletének tervezetét meg kell küldeni
előzetes bejelentésre, a megküldésről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
gondoskodik . ”

(3) A Jat . 21 . § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a
Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, illetv e
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, az önkormányzati rendelet esetén a jegyz ő
gondoskodik . ”

(4) A Jat . 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a
Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, illetv e
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, az önkormányzati rendelet esetén a jegyz ő
gondoskodik . ”

(5) A Jat. a következő VI/A. felezettel és annak címével egészül ki, ezzel egyidejűlega
fejezetek és szakaszok számozása értelemszerűen módosul :

„VI/A. FEJEZET
IRÁNYMUTATÁS

25. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa hatósági hatásköreine k
gyakorlása, hatósági jogalkalmazása során figyelembe veendő szempontok, tények, adatok
meghatározása és az egységes joggyakorlat elősegítése érdekében iránymutatást bocsáthat ki .
(2) Az iránymutatás tekintetében az e törvény 1-3 5 7-9. -ai 10 . (1) bekezdés a)-c )
pontjai, (2), (6)-(7) bekezdései, 12 ., 14-15 ., 21-22. és 24-29. §-ai megfelelően alkalmazandók .
(3) Az iránymutatás felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással – az iránymutatá s
felülvizsgálni kért rendelkezésének pontos megjelölésével – a műsorterjesztők ésa
médiaszolgáltatók indítványozhatják az iránymutatás kihirdetésétől számított hatvan napon
belül a Legfels őbb Bíróságnál. A Legfels őbb Bíróság az indítvány tárgyában közigazgatás i
ü szakban történő eFárás keretében harminc na . on belül dönt . A Le felsőbb Bírósá az
iránymutatást,	 illetve annak jogszabálysértő rendelkezését hatályon kívül helyezi vagy
szükség esetén megváltoztatja .
(4) A Legfelsőbb Bíróság (3) bekezdésben meghatározott ejarására a polgári perrendtartásró l
szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó szabásait megfelel ően alkalmazni kell . ”

(6) A Jat . 26 . § (5) bekezdésének számozása értelemszerűen 27. § (5) bekezdésre változik é s
helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(5) A köztársasági elnök által aláírt törvénynek, a Magyar Nemzeti Bank elnök e
rendeletének, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke rendeletének, a Nemzet i
Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendeletének és a (3)-(4) bekezdés szerint aláír t
rendeletnek a Magyar Közlönyben való kihirdetéséről – a kézhezvételt követően
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haladéktalanul	 –	 a kormányzati	 tevékenység	 összehangolásáért 	 felelős	 miniszter
gondoskodik."

INDOKOLÁ S

A T/1747. sz. törvényjavaslatban foglaltak értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlés i
Hatóság (továbbiakban : NMHH) elnöke jogosult a javaslatban meghatározott körben rendelet
kibocsátására, illetve az NMHH Médiatanácsa (továbbiakban : Médiatanács) jogosult a
javaslatban meghatározott tárgykörökben iránymutatás kibocsátására. Az NMHH elnökének
rendeletalkotási, illetve a Médiatanács iránymutatás-kibocsátási jogköre tárgyában az
Alkotmány módosítására irányuló javaslattal, valamint a T/1747 . sz. törvényjavaslattal
összhangban az egységes, koherens és zárt jogi szabályozás biztosítása, valamint a
jogállamiság és jogbiztonság elvének való megfelelés érdekében szükséges a Jat . módosítása ,
mégpedig a jelen módosító javaslatban foglaltak szerint .
Annak érdekében ugyanis, hogy az NMHH elnökének rendelete a jogállamiság és
jogbiztonság elvének megfelelően illeszkedjen a jogszabályok struktúrájába, a jogalkotásra,
jogszabály-szerkesztésre vonatkozó eljárási szabályok NMHH elnökének rendeletér e
vonatkozó értelemszer ű kiterjesztése (és alkalmazása) is szükséges – ahogyan az például a
Magyar Nemzeti Bank elnökének és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökéne k
rendelete esetén már megvalósult a Jat .-ban.
Emellett a javaslat célja, hogy a jogalanyok és a jogalkalmazók érdekeit egyaránt szolgáló, a
médiaigazgatás területén kibocsátható gyakorlati jelleg ű normatív aktus (iránymutatás)
újragondolt szabályozása körében megteremtse az Alkotmány módosítása iránt benyújtot t
javaslat, illetve a T/l747 . sz. javaslatok koherenciáját, valamint biztosítsa az iránymutatássa l
kapcsolatos alkotmányos elvek, követelmények megfelel ő érvényesülését .

1 . Az NMHH Médiatanácsa által kibocsátható iránymutatás e törvény rendszerébe val ó
beillesztése, a törvény hatálya alá vonása a jogrendszer koherenciája, a jogállamiság és a
jogbiztonság elvének való megfelelés érdekében szükséges . Hiszen így az általános jellegű
közhatalmi tevékenységet jelentő iránymutatás-kibocsátási jogkör tekintetében teljeskör űen
érvényesül a Jat . garanciális anyagi és eljárási jogi szabályozási rendszere .

3. Az utólagos hatásvizsgálat készítése minden egyes jogszabály esetén kötelező jellegű
előírás, így a hatásvizsgálat készítésének kötelezettségét az NMHH elnökének rendelet e
vonatkozásában is rögzíteni szükséges a törvényben .
Tekintettel arra a tényre, hogy az NMHH autonóm államigazgatási szerv, feladatát és
hatáskörét önállóan, a jogszabályoknak megfelel ően gyakorolja, a hatásvizsgálat elvégzés e
nem utalható más szerv, vagy személy feladatkörébe .
Gyakorlati szempontból hangsúlyozandó, hogy az NMHH elnökének rendelkezésére állnak a
hatásvizsgálat elvégzéséhez szükséges információk, adatok, tények, így a hatásvizsgála t
elvégzését – pl . a PSZAF elnökének rendeletéhez hasonlóan – ezen okból is a rendele t
kibocsátója, vagyis az NMHH elnökének feladataként kell megjelölni .

4. Tekintettel arra a tényre, hogy az utólagos hatásvizsgálat lefolytatása az NMHH elnökéne k
feladata, a törvény alapján kötelez ően lefolytatandó tartalmi felülvizsgálat is az NMH H
elnökének feladatkörébe telepítendő .
Ezt támasztja alá, hogy az NMHH elnökének rendelete az NMHH feladat- és hatásköréhe z
kapcsolódóan törvényben meghatározott esetkörben kerülhet kibocsátásra, a rendele t
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alkalmazása pedig elválaszthatatlanul kapcsolódik az NMHH, mint szabályozó hatósá g
feladat- és hatásköréhez, jogalkalmazói gyakorlatához . Mindezek alapján más szerv vagy
személy által a felülvizsgálat nem végezhető el .

5. A törvény új VI/A. fejezetének és 25 . §-ának, valamint a 20. § (6) bekezdésének
beillesztését az indokolja, hogy az iránymutatás kibocsátása csupán a megfelel ő garanciáli s
rendelkezések elő írása (és betartása) mellett lehet jogszerű, ezen előírások együttesen képesek
biztosítani a jogalanyok érdekeinek védelmét .
A javaslat központi eleme az iránymutatás fogalmának meghatározása, illetve az iránymutatá s
kibocsátására vonatkozó alapvető szabályok elő írása.
A javaslat 25 . § (1) bekezdése alapján az NMHH Médiatanácsa kizárólag hatóság i
hatáskörével összefüggésben (ezáltal egyedi ügyekre is vonatkoztathatóan, értelmezhet ően)
törvény rendelkezése alapján — vagyis nem bármely esetben, hanem törvényi szinte n
szabályozott módon és esetekben — bocsáthat ki iránymutatást . Ezen esetkörök
meghatározását a Jat . garanciális alapokon kifejezett törvényi rendelkezésre utalja . Ezzel
összhangban a T/l747 . sz. javaslat a világos, kiszámítható és áttekinthető szabályozás
érdekében egyértelműen megjelöli azon eset- és tárgyköröket, amelyekben a Médiatanác s
iránymutatás kibocsátására jogosult .
A 25 . § (2) bekezdése által rögzítésre kerül, hogy hasonlóan más normatív aktusokho z
(közjogi szervezetszabályozó eszközök), a törvény mely rendelkezéseit kell alkalmazni a z
iránymutatásra, természetesen az iránymutatás jogalkotási, funkcionális és tartalm i
sajátosságaiból fakadó eltérésekkel . A 25. § (2) bekezdése által a javaslat eljárási és forma i
szempontból is eleget tesz az iránymutatással, mint normatív aktussal szemben támasztot t
alkotmányos és egyéb garanciális követelményeknek, így pl. a hatályba lépés és hatályon
kívül helyezés, a közzététel, illetve a hatásvizsgálat stb . rendjének szabályozása által biztosítj a
az alkotmányos elvek megfelel ő érvényesülését .
A 25. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapozza meg az iránymutatás „törvény al á
rendeltségét”, illetve az iránymutatás tekintetében érvényesül ő - a jogállamiság é s
jogorvoslathoz való alapvető jog elvének megfelelően - a bírói kontroll intézményét. Miután
az iránymutatás kizárólag a Médiatanács hatósági hatáskörével kapcsolatosan kerülhe t
kibocsátásra, ezért az iránymutatás tekintetében érvényesülő jogorvoslatot nem a z
Alkotmánybíróság, hanem a Legfels őbb Bíróság hatáskörébe telepíti a javaslat. Az
iránymutatás alapján hatósági eljárásban hozott egyedi hatósági döntések felülvizsgálatára
ugyanis a bíróság jogosult a közigazgatási per szabályai szerint, így a legmegfelelőbb
jogállami és szakmai garanciát a Legfelsőbb Bíróság közigazgatási ügyekben eljáró
ügyszakának, Közigazgatási Kollégiumának jogorvoslati eljárása jelenti . A javaslat általáno s
jogszerűségi felülvizsgálatot tesz lehetővé az iránymutatások esetén annak érdekében, hogy a
jogalanyok érdekei, jogai ne sérüljenek, illetve, hogy a kiemelt jelent őségű és érzékenységű
médiaigazgatás területén az iránymutatások jogszerűsége az államigazgatástól elkülönül t
önálló hatalmi ág, az igazságszolgáltatás legfőbb szerve által el őzetesen, még az iránymutatá s
alkalmazását megelőzően biztosított legyen .
Az iránymutatás felülvizsgálatát - a jogsértőnek vélt rendelkezés konkrét megjelölése mellett -
az iránymutatás kihirdetésétő l számított hatvan napos határidőn belül a Legfelsőbb Bíróságná l
jogszabálysértésre hivatkozással jogosultak indítványozni a médiaszolgáltatók é s
műsorterjesztők. Az indítványozói kör lehatárolásának alapja, hogy az iránymutatás hatálya
kizárólag médiaszolgáltatókra és műsorterjesztőkre terjed ki és a Médiatanács vonatkoz ó
hatósági eljárásai során is kizárólag e szolgáltatókra vonatkozhat a hatósági döntés .
Tekintettel a médiaigazgatás kiemelt jellegére, a védett társadalmi érdek súlyára, a piac i
verseny biztosításának és fenntartásának fontosságára, valamint a gyors döntéshozatal
közérdekű jelentőségére, a javaslat harminc napos határidőt biztosít a Legfelsőbb Bíróságnak
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az érdemi döntés meghozatalára. A Legfelsőbb Bíróság a jogszabállyal ellentétes
iránymutatásbeli rendelkezés hatályon kívül helyezésére és megváltoztatására jogosul t
jogszerűségi vizsgálata körében, melyre a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatás i
perekre vonatkozó rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazását rendeli el a javaslat.

6. A kihirdetés rendjének lehető legteljesebb egységességét szükséges biztosítani . Ennek
megvalósítása érdekében jelen módosító javaslat a kormányzati tevékenysé g
összehangolásáért felelős miniszter feladatkörébe utalja az NMHH elnökének rendelete
kihirdetését is a törvény 27 . § (5) bekezdésében megjelölt egyéb normákhoz hasonlóan .

Budapest, 2010 . december 6 .

L. Simon Lászl ó
, elnök
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