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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés - Mttv. 48. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(5)  Az  állami  tulajdonban  lévő,  korlátos  erőforrásokat  igénybe  vevő  analóg  lineáris
médiaszolgáltatási jogosultság rádió esetén legfeljebb [tíz]hét évig, audiovizuális médiaszolgáltatás
esetén legfeljebb tíz évig érvényes, és lejártakor a médiaszolgáltató kérelmére pályázat nélkül egy
ízben  legfeljebb  [hét]öt évre  megújítható  azzal,  hogy  a  műsorterjesztés  és  a  digitális  átállás
szabályairól  szóló  2007.  évi  LXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Dtv.)  38.  §  (1)  bekezdésében
megjelölt  időpontban  az  audiovizuális  médiaszolgáltatási  szerződések  lejárnak.  A megújításra
vonatkozó kezdeményezést a lejárat előtt tizennégy hónappal a Médiatanácshoz be kell jelenteni. E
határidő  elmulasztása  esetén  a  megújításnak  nincs  helye.  A Médiatanács  az  állami  tulajdonosi
joggyakorlás  körében  a  jogosultság  megújításáról  vagy  a  jogosultság  megújítására  vonatkozó
szándékának  hiányáról  a  jogosultság  lejárta  előtt  legkorábban  hat  hónappal,  legkésőbb  négy
hónappal  tájékoztatja  a  médiaszolgáltatót.  A  médiaszolgáltatási  jogosultság  megújítására  a
médiaszolgáltató nem alapíthat  jogot,  továbbá a  médiaszolgáltatási  jogosultság megújítása iránti
kezdeményezés alapján a Médiatanácsot nem terheli szerződéskötési kötelezettség.”

Indokolás 

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A módosítás indokolatlanul megnövelné a rádiós médiaszolgáltatási  jogosultságok hosszát.  A
jogosultsági idő növelése, valamint a Médiatanács idén esedékes tisztújítása (ahová várhatóan
ismételten csak fideszes tagokat fog a kormánypárti többség megválasztani) lehetőséget teremt
arra,  hogy  2045-ig  (!)  kormányközeli  vállalkozások  kezében  maradjanak  a  rádiós
médiaszolgáltatási  jogosultságok.  Ez  jó  tizenöt  évvel  haladja  meg  a  hatalomhoz  foggal-
körömmel ragaszkodó miniszterelnök által uralmának korszakhatáraként kijelölt 2030-as évet,
így indokoltnak látjuk a hatályos időszakok helybenhagyását. 
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