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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  Nemzeti  Hírközlési  és
Informatikai Tanácsról szóló T/3632. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző módosító
javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 4. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

[(1)] A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (a továbbiakban: NHIT) a Kormány informatikai
és hírközlési ügyekben javaslattevő, véleményező, valamint tanácsadó [szerve]testülete.

[(2) Az NHIT-t a Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben meghatározottak szerint –
az e törvényben foglalt eltérésekkel – hozza létre.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az NHIT szervezetét, feladatait és  működésének szabályait a Kormány rendeletben határozza
meg.



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az NHIT szervezetére, feladataira és  működésére vonatkozó
szabályokat rendeletben határozza meg.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

(1)  A médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény
szerinti  Nemzeti  Hírközlési  és  Informatikai  Tanács  2018.  december  31.  napján  hivatalban lévő
elnökének, alelnökének és tagjainak megbízatása e törvény erejénél fogva 2019. január 1. napjával
megszűnik.

(2) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. február 28. napjáig a Kormány által rendeletben
kijelölt szerv részére térítésmentesen átadja az összes olyan iratot, elektronikus adatot, valamint a
szerzői  jogról  szóló  törvény  rendelkezése  szerint  szerzői  jogi  védelem  alá  tartozó  alkotáshoz
kapcsolódó felhasználási jogot, amely 2018. december 31. napjáig a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény  szerinti  Nemzeti  Hírközlési  és
Informatikai Tanács működésével és a Kormány által meghatározott feladataival összefüggésben
keletkezett.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott iratok, elektronikus adatok és a szerzői jogról szóló törvény
rendelkezése szerint  szerzői jogi védelem alá tartozó alkotáshoz kapcsolódó felhasználási  jogok
átadását a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
szerinti  Nemzeti  Hírközlési  és  Informatikai  Tanács  2018.  december  31.  napján  hivatalban lévő
elnöke köteles előkészíteni.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

E törvény 4. §-a és 5. § (2) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.
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Indokolás

1. A módosítás a kormányzati igazgatásról szóló T/3610. számú törvényjavaslattal teremti meg a
koherenciát. 
2. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szervezetét, feladatait és működésének a szabályait
a Kormány rendeletben szabályozza. 
3. A felhatalmazó rendelkezést igazítja a törvényjavaslat 2. §-ához. 
4. Az átmenti rendelkezés kimondja, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének,
alelnökének  és  tagjainak  megbízatása  e  törvény  erejénél  fogva  megszűnik.  A  benyújtott
törvényjavaslat  nem  rendezte  a  Nemzeti  Hírközlési  és  Informatikai  Tanács  feladatkörében
keletkezett iratok, elektronikus adatok és szerzői jogról szóló törvény rendelkezése szerint szerzői
jogi  védelem alá  tartozó  művekhez  kapcsolódó  felhasználási  jogok sorsát.  Az  átadást  átmeneti
rendelkezésben indokolt  szabályozni,  azzal,  hogy az átvevő szervet a Kormány a későbbiekben
jelöli  ki.  A  Nemzeti  Hírközlési  és  Informatikai  Tanács  feladatkörében  keletkezett  iratok,
elektronikus adatok és szerzői jogról szóló törvény rendelkezése szerint szerzői jogi védelem alá
tartozó művekhez kapcsolódó felhasználási jogok átadását indokolt, hogy a Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács 2018. december 31-én hivatalban lévő elnöke készítse elő. 
5. Az  Alaptörvény  IX.  cikk  (6)  bekezdése  értelmében  a  sajtószabadságra,  valamint  a
médiaszolgáltatások,  a  sajtótermékek  és  a  hírközlési  piac  felügyeletét  ellátó  szervre  vonatkozó
részletes  szabályokat  sarkalatos  törvény  határozza  meg.  Az  idézett  alaptörvényi  rendelkezés
értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére feladatot sarkalatos törvény határozhat
meg, ezért indokolt a sarkalatossági záradék kiegészítse. 
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