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Ё rkеzott:

tárgy: módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40 . skk . Wai alapján
а közszolgálati médiaszolgáltatásra és а médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáró l
szóló, T/2189 . szám alatt tárgysorozatba vett törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvény)avaslat)
az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. А tőrvényjavaslat 1 .§-ának elhagyását javaslom.

2 . А tőrvényjavaslat 2 .5-a az alábbiak szerint módosul :

»2 §

А médiaszolgáltatásokról és а tömegkommunikációról 82616 2010 . évi СLXXXV. törvény (а
továbbiakban: Mttv.) 20 . § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés léF :

»(3) А közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi telje s
műsoridejéne k

a) több mint [hatvan] hetven százalékát európai művek,
b)több mint felét magyar művek,
c) több mint negyedét tő le független műsorkészítővel készíttetett, vagy független
műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai m űvek

bemutatására köteles fordítani . «"

3. А tőrvényjavaslat 3 .–32, §§-ainak elhagyását javaslom.



4 . А törvényjavaslat 33 .§-a az alábbiak szerint módosul :

„33 . §

(1) Ez а törvény [– а (2) bekezdésben foglalt kivétellel –] 2015. január 1-jén lép hatályba.
[(2) А 6-12. §, а 17-22. §, а 27. § (2)-(3) bekezdése, а 28. § és а 30. § 2015. július 1-jég lép
hatályba .]”

Indokolás

Az 1. és а 3. pontboz

А törvényjavaslat а közszolgálati média rendszerének alapvet ő átalakításáról rendelkezik. А
javaslatcsomag leglátványosabb eleme а négy médiaszolgáltató összevonása . Ugyanakkor az
intézményi önállóság eddig is látszat volt, munkavállalók, vagyon és döntёsi mozgástér nélkül а
részvénytársaságok valódi működésre képtelenek voltak. Véleményem szerint а közmédia
rendszerét а további központosítás felé mozdítani teljességgel rossz irány, így az erre vonatkoz ó
rendelkezés elhagyását javaslom.

А csomag emellett számos további, érdemi módosítást tartalmaz . Amikor az Európai Unió azt várj a
el, hogy а közmédiában elköltött közpénzeket egy гёggetlen testület felügyelje, biztosan arra а
megoldásra gondol, hogy а Közszolgálati Költségvetési Tanács nevű testület amelynek tagjai а
közmédia-részvénytársaságok vezérigazgatói és az МTVА vezérigazgatója, valamint az Állam i
Számvevőszék egy delegáltja – döntsön а közmédia feladatainak ellátására szolgáló, а törvényben
meghatározott összegű közpénz szétosztásáról az egyes közmédia-részvénytársaságok között. De
а törvényjavaslat а Közszolgálati Költségvetési Tanácsot még tovább degradálja, döntéshozóból
véleményező testületté butítja. А költségvetésnek а különböző közszolgálati tevékenységek közötti
felosztására vonatkozó döntést ezentúl az МT~А hozza, а Tanács legfeljebb kicsit lassíthatja а
döntéshozatalt. А közmédia-finanszírozás ilyen zsákutcába terelését semmiképp nem tudom
támogatni, így а törvényjavaslat е részének elhagyását javasolom .

Az MT А -ra а törvényjavaslat értelmében nem vonatkozik majd а szerzői jogi törvény, а
munkajogi szabályozás, а vagyonkezelési szabályok, а közbeszerzési törvény, az útdíj-törvény, vag y
ёрреп az ÁFA-törvény, legfeljebb csak annyira, hogy az még ёрреп ne zavarja képességei
kibontakoztatásában . А közmédia annyira sem becsüli а saját alkalmazottait, hogy szakszervezeti
tárgyalások vagy egyedi munkaszerződések útján alkalmazza őket, а munkavégzésre irányuló
szabályokat mostantól а törvény rögzítené. Üzenet ez minden munkavállalónak: aKormány
bármikor felülírhatja а munkajogi kereteket. Е rendelkezések tekiЖtetében is rossz iránynak tartom
а módosítást, így az Plьаgyásukat javaslom.

„A közszolgálati média stratégiai terve és а közszolgálati érték mérése” című fejezeten foglaltak
alapján а közmédia-szolgáltató minden évben stratégiát alkot, ami „alapul szolgála közszolgálat i
médiaszolgáltatás működéséhez, valamint а közszolgálati médiaszolgáltató és az Alap közötti



együthnűködéshez" . А stratégiaalkotásnak ebben а formában legalább két okból nincs é rtelmе.
Egyrészt а törvény pontosan megmondja, hogy mennyi (köz)pénz álla közmédia rendelkezésére ,
ezért nincs az а stratégia, ami ne éppen ennyi pénz elköltésében látnа а kívánatos jövő t.А közmédia
szabályozásának alapvető hibája épp az el őre rögzített költségvetési keret, mert ez sem
hatékonyságra, sem а közszolgálati funkciók újragondolására nem ösztönöz. А médiatörvény
elfogadásakor ezt а megoldást „normatív finanszírozásként” hirdették, ami azonban éppen csa k
azzal kapcsolatban nem határozott és határoz meg semmílуеп szempontot, hogy az egyes
tartalomszolgáltatásokra а rögzített összegből mennyi jut .

А másik ok, ami miatta stratégiaalkotás szemfényvesztés csupán, az, hogy nincs következménye .
А törvényben rögzített költségvetési támogatás összegét nem befolyásolja, és arra sincs is ráhatás a
annak, hogy а közmédia indít-e új tartalomszolgáltatást . Ezt а döntést ugyanis továbbra is а
Médiatanács hozza meg: „évente felülvizsgálhatja а közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerét,
és dönthet arról, hogy а közszolgálati médiaszolgáltató számára fennta rtja-e addigi
médiaszolgáltatásait vagy megváltoztatja azok rendszerét”, anélkül, hogy az elkészült stratégiára
vetnie kellene akár csak egy pillantást. Ezt se~n tartom támogathatónak, javaslom а
törvényjavaslatból е rendelkezések elhagyását .

Ugyanígy nincs semmilyen következménye а „közszolgálati érték mérésének” . А „közszolgálati
érték” (public value) mérésére egyre több európai országban találunk példát. Ez а mérés azonban
egy-egy bevezetni terveze tt új szolgáltatás előzetes értékelését szolgálja, ami alapján tényleges
döntés születik arról, hogy а szolgáltatás mennyiben szolgálná а közszolgálati célokat, és milyen
mértékben torzítaná а médiapiaci viszonyokat. Az Európai Bizottság az ilyen jellegű eljárások
bevezetését elsősorban azért ösztönzi, mert ezek segítségével garantálható, hogy egy-egy új
közszolgálati szolgáltatás aránytalanul ne korlátozza vagy torzítsa az online és а digitális
tartalomszolgáltatási рiас működését. Ehhez képest а törvényjavaslat már létez ő szolgáltatások
értékelését írná elő, és az értékelés eredményéhez semmilyen következményt nem fiizne . Ráadásul
az sem világos, hogy а jogalkotó mit ért közszolgálati érték ala tt. Egyértelmű tehát, hogy а
közszolgálati érték mérésének bevezetése nem valódi cél, csupán valamely mögöttes okot igyekszik
palástolni . Nem kérdés, hogy а közszolgálatiság teljesiilésének mérésére irányuló próbálkozás annak
igyekszik elejét venni, hogy az EU uniós kötelességszegési eljárást indítson tiltott állami támogatá s
miatt . Egy ilyen szakmaiatlan álcél elérésére törvény módosítani és közpénzt költeni teljese n
felesleges, ígq az erre vonatkozó részt is elhagyni javaslom а törvényjavaslatból.

Az intézményrendszer átalakítása mellett а törvényjavaslat előkészíti а közmédia piaci offenzíváját
is . Két újabb, hamarosan induló közszolgálati televízió-csatornát sorol abba а körbe, amelyeket
minden kábeles, műholdas és egyéb műsorterjesztő alapcsomagban köteles elosztani, ráadásul H D
minőségben. Ez egybevág а csatornabővítési tervekkel, ugyanakkor nem vág egybe а televíziós és а
műsorterjesztési piac érdekeivel . А javaslat újabb kísérlet а médiaszabadság és а szabad verseny
korlátozására, hiszen nem engedi, hogy а csatornákat а szolgáltatók saját szempontjaik, nézettségük
alapján sorolják be . Ráadásul, ha az а következménye, hogy kereskedelmi csatornák kerülnek ki а
földfelszíni, ingyenesen fogható digitális platformról, azzal legalábbis korlátoznák а csak ezen
platformot használó nézők lehetőségét és jogát attól, hogy fiiggeёеп , nem állami forrásból
juthassanak információkhoz és hírekhez а legfontosabb médiumon, azaz а televízión keresztül. Е
rendelkezések tekintetében is azok elhagyását javaslom .



А 2, ponthoz

Javaslom а közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi telje s
műsoridejének tekintetében az európai m űvek arányát hetven százalékra emelni. Е rendelkezés még
inkább lehetővé tenné, hogy а közmédia fogyasztói idegen nyelvű tartalmakhoz férhessenek hozzá,
ami hatékony eszköz az idegennyele-tudás fejlesztésében . Tekintve, hogy Magyarország az Európa i
Unióban nagyfokú lemaradásban van az idegen nyelvek ismeretében, minden eszközzel el ő kell
segíteni а különbség csökkentését.

А 4. ponthoz

Szükséges а hatályba léptető rendelkezés módosítása а módosító javaslat 1 .–3. pontjaira tekintettel.

Budapest, 2014. december 3 .

Szabó Sz̀ 5öics
fütlen országgyűlési képviselő
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