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A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat
(T/6355. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 06. 17. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
Mttv.: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Demeter Márta (LMP), Csárdi 
Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/6355/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

1. §

(1) A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 73. § (1) bekezdés
a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a törvény eltérően nem rendelkezik,  az előadóművész hozzájárulása szükséges  ahhoz,
hogy)

„a) rögzítetlen  előadását  rögzítsék,  illetve  az  erre  vonatkozó  felhasználási  engedélyt  is
magában foglalva ismételt sugárzást lehetővé tevő módon rögzítsék;
b) rögzítetlen  vagy  rögzített  előadását  sugározzák  vagy  más  módon  a  nyilvánossághoz
közvetítsék, kivéve, ha az előadás, amelyet sugároznak vagy más módon a nyilvánossághoz
közvetítenek, már maga is sugárzott előadás;”

(2) Az Szjt. 73. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az előadóművész hozzájárult ahhoz, hogy előadását filmalkotásban vagy rádió- vagy
televíziószervezet műsorában rögzítsék, a hozzájárulással – ellenkező kikötés hiányában – a
film  előállítójára,  illetve  a  rádió-  vagy  televíziószervezetre  ruházza  át  az  (1)  bekezdésben
említett vagyoni jogokat. Ez a rendelkezés nem érinti az előadóművészeknek a 20. § és a 28. §
alapján  fennálló  díjigényét.  A 23.  §  (6)  bekezdését  az  előadóművészekre  is  megfelelően
alkalmazni kell.”
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2. §

Az  Szjt.-nek  az  „A törvény  hatálybalépésére  vonatkozó  és  az  átmeneti  rendelkezéseket
megállapító szabályok” című alcíme a következő 111/J. §-sal egészül ki:

„111/J. §

A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépését megelőzően – az ismételt  sugárzást lehetővé tevő módon – rögzített  műsor
esetén a felvétel minden egyes felhasználásáért díjazás jár.”

3. §

Hatályát veszti az Szjt.
a) 26. § (6) bekezdése, valamint
b) 74. § (2) bekezdése.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dömötör Csaba (Fidesz), Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Módosítópont: T/6355/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: elhagyás

[1. §

(1) A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 73. § (1) bekezdés
a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a törvény eltérően nem rendelkezik,  az előadóművész hozzájárulása szükséges  ahhoz,
hogy)

„a) rögzítetlen  előadását  rögzítsék,  illetve  az  erre  vonatkozó  felhasználási  engedélyt  is
magában foglalva ismételt sugárzást lehetővé tevő módon rögzítsék;
b) rögzítetlen  vagy  rögzített  előadását  sugározzák  vagy  más  módon  a  nyilvánossághoz
közvetítsék, kivéve, ha az előadás, amelyet sugároznak vagy más módon a nyilvánossághoz
közvetítenek, már maga is sugárzott előadás;”

(2) Az Szjt. 73. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az előadóművész hozzájárult ahhoz, hogy előadását filmalkotásban vagy rádió- vagy
televíziószervezet műsorában rögzítsék, a hozzájárulással – ellenkező kikötés hiányában – a
film  előállítójára,  illetve  a  rádió-  vagy  televíziószervezetre  ruházza  át  az  (1)  bekezdésben
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említett vagyoni jogokat. Ez a rendelkezés nem érinti az előadóművészeknek a 20. § és a 28. §
alapján  fennálló  díjigényét.  A 23.  §  (6)  bekezdését  az  előadóművészekre  is  megfelelően
alkalmazni kell.”]

T/6355/16/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dömötör Csaba (Fidesz), Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Módosítópont: T/6355/16/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

[Az  Szjt.-nek  az  „A]A  szerzői  jogról  szóló  1999.  évi  LXXVI. törvény  [hatálybalépésére
vonatkozó  és  az  átmeneti  rendelkezéseket  megállapító  szabályok”  című  alcíme  ]74.  §-a  a
következő [111/J. §-sal](3) bekezdéssel egészül ki:

[„111/J. §

A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépését megelőzően – az ismételt  sugárzást lehetővé tevő módon – rögzített  műsor
esetén a felvétel minden egyes felhasználásáért díjazás jár.”]

„(3) Az előadóművészek közös jogkezelő szervezete a sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő
átvitel céljára rögzített előadás első sugárzását követő ismételt sugárzásért érvényesített jogdíjak
terhére kezelési  költséget  nem vonhat le,  a jogdíj  teljes összegét – jogszabályon,  bírósági vagy
hatósági  határozaton  alapuló  fizetési  kötelezettség  kivételével  –  a  jogosultak  számára  köteles
folyósítani.”

T/6355/16/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dömötör Csaba (Fidesz), Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Módosítópont: T/6355/16/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: elhagyás

[3. §

Hatályát veszti az Szjt.
a) 26. § (6) bekezdése, valamint
b) 74. § (2) bekezdése.]

T/6355/16/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az Smtv. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Vallási médiatartalmat csak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján elismert
egyházak nyújthatnak. A médiatartalom nem irányulhat a médiatartalom-fogyasztó megkárosítására
és nem élhet vissza a vallási és lelkiismereti szabadsággal anyagi haszonszerzés céljából.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
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Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Hatályát veszti az Smtv. 19. § [(1) és ](4) bekezdése.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

14. §

(1) Az Mttv. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Lineáris médiaszolgáltatásban)

„b) a III. kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel ellátva, 17 óra és 05 óra között tehető
közzé,”

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 18. §
Módosítás jellege: kiegészítés

18. §

Az Mttv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
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„23/A. §

Kizárólag  közszolgálati,  valamint  önkormányzati  tulajdonú  médiatartalom-szolgáltatóban  tehet
közzé kereskedelmi közleményt olyan vállalkozás, amely egymilliárd forintot meghaladó értékben
nyert el megbízást a megelőző három tárgyév során az Európai Uniótól, a Kormánytól, bármely
önkormányzattól,  vagy állami szervtől,  vagy olyan vállalkozás,  amelyben a magyar  állam vagy
önkormányzat részesedéssel bír.”

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Mttv. 27. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Nem támogathat médiaszolgáltatást, illetve műsorszámot)

„d)  a  Kormány  és  költségvetési  szerv,  valamint  önkormányzat,  olyan  vállalkozás,  amely
egymilliárd forintot meghaladó értékben nyert el megbízást a megelőző három tárgyév során az
Európai  Uniótól,  a  Kormánytól,  bármely  önkormányzattól,  vagy állami  szervtől,  vagy olyan
vállalkozás, amiben a magyar állam vagy önkormányzat részesedéssel bír.”

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/3/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

23. §

[(1) Az Mttv. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lineáris médiaszolgáltatásban közzétett reklámok időtartama a 6.00 és 18.00 óra közötti
időszakban,  továbbá  a  18.00  és  24.00  óra  közötti  időszakban  sem  haladhatja  meg  ezen
időszakok húsz-húsz százalékát, beleértve az osztott képernyős reklámot, a virtuális reklámot,
valamint  –  a  (2)  bekezdés  e)  pontban  foglalt  kivétel  mellett  –  a  más  médiaszolgáltatás
műsorszámainak népszerűsítését.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az Mttv. 37. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A médiaszolgáltatónak folyamatosan hozzáférhetővé kell tennie a nyilvánosság számára)

„g) az éves pénzügyi beszámolóját és az arról szóló független ellenőrzési jelentést, valamint a
politikai  befolyásoltságot  kizáró,  Médiatanács  ajánlása  alapján  összeállított  átláthatósági
jelentést.”

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Demeter Márta (LMP), Csárdi 
Antal (LMP), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/6355/4/1., T/6355/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[26. §

Az Mttv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jelentős  befolyásoló erővel  rendelkező (a továbbiakban: JBE) lineáris  audiovizuális
médiaszolgáltató valamennyi munkanapon legalább egy alkalommal 18 óra és 21 óra között
legalább  húsz  perc,  legfeljebb  negyvenöt  perc  hosszúságú  hírműsorszámot  vagy  általános
tájékoztató  műsorszámot  köteles  egybefüggően  szolgáltatni.  A  JBE  lineáris  rádiós
médiaszolgáltató valamennyi munkanapon reggel  06 óra 30 perc és 08 óra 30 perc között
legalább  tíz  perc,  legfeljebb  negyvenöt  perc  önálló  hírműsorszámot  köteles  egybefüggően
szolgáltatni.  A  más  médiaszolgáltatótól  átvett,  illetve  a  demokratikus  közvélemény
tájékoztatását  nem szolgáló,  bűnügyi  tematikájú  híranyag vagy tudósítás  a  hírműsorszám
időtartamának harmincöt százalékánál éves átlagban nem lehet hosszabb terjedelmű.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés - Mttv. 48. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Mttv. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § - Mttv. 68. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

39. §

Az Mttv. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgálati, közösségi és tematikus médiaszolgáltató kivételével legalább [harmincöt]húsz
százalékos  éves  átlagos  közönségaránnyal  rendelkező  lineáris  audiovizuális  médiaszolgáltató,
[közszolgálati,  közösségi  és  tematikus  médiaszolgáltató  kivételével  ]a  lineáris  rádiós
médiaszolgáltató,  valamint  a lineáris  audiovizuális  és lineáris  rádiós piacon együttesen legalább
[negyven]huszonöt százalékos  éves  átlagos  közönségaránnyal  rendelkező  médiaszolgáltató[  a
közszolgálati], a  [közösségi és a tematikus ]médiaszolgáltató  [kivételével, a médiaszolgáltató ]
bármely  tulajdonosa,  és  a  médiaszolgáltató  bármely  tulajdonosában  befolyásoló  részesedéssel
rendelkező személy vagy vállalkozás”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Mttv. 71. § [(4) és (5) ](3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(4) A médiaszolgáltató saját jogosultságait és befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozások
jogosultságait, valamint a médiaszolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosának és annak
befolyásoló  részesedése  alatt  álló  vállalkozások  jogosultságait  az  (1)  és  (3)  bekezdés
alkalmazása során egybe kell számítani.

(5) A körzeti és helyi lineáris rádiós médiaszolgáltató vagy annak közvetlen, illetve közvetett
tulajdonosa a médiaszolgáltatásának vételkörzetébe eső más körzeti vagy helyi lineáris rádiós
médiaszolgáltatást  végző  vállalkozásban  befolyásoló  részesedést  nem  szerezhet,  illetve  a
körzeti  és  helyi  lineáris  rádiós  médiaszolgáltató  vagy  annak  befolyásoló  részesedéssel
rendelkező közvetlen, illetve közvetett tulajdonosa a médiaszolgáltatásának vételkörzetébe eső

10



más körzeti vagy helyi lineáris rádiós médiaszolgáltatást nem nyújthat.”]

„(3) Ugyanaz a vállalkozás analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásra jogosult szervezetben az (1)
bekezdésben foglalt korlátok között szerezhet részesedést.

(4) A médiaszolgáltató saját jogosultságait és részesedése alatt álló vállalkozások jogosultságait az
(1) és (3) bekezdés alkalmazása során egybe kell számítani.

(5)  A  körzeti  és  helyi  lineáris  rádiós  médiaszolgáltató  vagy  annak  tulajdonosa  a
médiaszolgáltatásának vételkörzetébe eső más körzeti vagy helyi lineáris rádiós médiaszolgáltatást
végző vállalkozásban - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - részesedést nem szerezhet, illetve a
körzeti és helyi lineáris rádiós médiaszolgáltató vagy annak tulajdonosa a médiaszolgáltatásának
vételkörzetébe eső más körzeti vagy helyi lineáris rádiós médiaszolgáltatást nem nyújthat.

(6)  Az  (5)  bekezdésben  foglalt  korlátozás  nem  alkalmazható,  ha  a  pályázat  elbírálása  után
kihasználatlan műsoridő marad és új pályázat kiírása mellett a kihasználatlanul maradt műsoridőre
szerződést  kötnek az (5) bekezdésben megjelölt  médiaszolgáltatóval,  feltéve,  hogy az általa így
megszerzett műsoridő a már meglevő műsoridejétől nyolcvan százalékban eltér, és egyik műsoridő
sem haladja meg a négy órát.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (1) bekezdés - Mttv. 134. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

47. §

(1) Az Mttv. 134. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  Hatóság  a  költségvetési  szervek  gazdálkodására  vonatkozó  jogszabályok
[megfelelő]értelemszerű alkalmazásával  gazdálkodik,  [állami  vagyon  kezelésére  ]számláit  a
[központi  költségvetési  szervekre  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések  szerint  jogosult  e
törvény  szerinti  eltérésekkel,  feladatai  ellátásával  összefüggő  kiadásokat  ]Kincstár  vezeti.
Kiadásait  saját  [bevételéből]bevételeiből és  költségvetési  hozzájárulásból  fedezi[,  számláit  a
Kincstár vezeti]. A Hatóság a (4) bekezdés szerinti saját bevételéből - a bírság kivételével - évente
[legfeljebb a tényleges adott ](legfeljebb az előző évi bevétele huszonöt százalékának megfelelő
[mértékig]mértékig) tartalékot képezhet. Az így képzett tartalék a következő években a Hatóság
működésének,  feladatai  ellátásának  fedezetére  és  az  (5a)  bekezdésben  meghatározott  célra
használható fel, más célra nem vonható el.”
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T/6355/8/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 17., 18., 19., 20. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/8/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (2) bekezdés - Mttv. 134. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Mttv. 134. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hatóság egységes költségvetését az Országgyűlés [e törvény rendelkezéseinek megfelelően
önálló  ]a  központi  költségvetésről  szóló  törvényben  −  a  (4)  bekezdésben  és  a  136.  §  (3)
bekezdésben  meghatározott  források  [terhére  ]figyelembe  vételével  −  hagyja  jóvá.  Az  [Elnök
jogosult  a  jóváhagyott  ]egységes  költségvetés  kiadási  előirányzatai  [közötti  átcsoportosításra
azzal,  hogy]között  az  elnök  – a  [Médiatanács  költségvetését,  vagy  a  136.  §  (15)  bekezdés
szerinti mellékletet ]kiadási előirányzatok legfeljebb 10 %-a mértékéig - átcsoportosításra jogosult.
A Médiatanács költségvetését is érintő átcsoportosításhoz a Médiatanács felhatalmazása szükséges.
A Médiatanács  a  Hatóság  egységes  költségvetésén  belül  –  a  [135.  §  szerinti  gazdálkodási
autonómiával  rendelkezik]kiadási  előirányzatok  legfeljebb  10  %-a  mértékéig  –  jogosult
átcsoportosításra.”

T/6355/8/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 17., 18., 19., 20. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/8/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § új (3) bekezdés
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Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az Mttv. 134. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  Hatóság  egységes  költségvetése  a  központi  költségvetés  önálló  fejezete,  amelynek
előirányzataira  az  államháztartásért  felelős  miniszter  az  ország  éves  költségvetési
törvényjavaslatának részeként tesz javaslatot.”

T/6355/8/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 17., 18., 19., 20. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/8/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (3) bekezdés - Mttv. 134. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Mttv. 134. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A [frekvencia díjakat ]frekvencia-díjakat és az azonosítók lekötéséért és használatáért fizetett
díjak mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság [Elnöke]elnöke rendeletben határozza meg.
A  [Hatóság  saját  bevételének  ]frekvencia-díjak  azon  részét,  amelyet  a  Hatóság  [–]- a  (2)
bekezdésben meghatározott  törvény alapján  [–]- működésére nem használ  fel[  – ideértve azt  a
részt is],  [amelyet feladatai ellátása érdekében kötelezettségvállalással nem köt le – ]illetve
amelyekből nem képez az (1) bekezdés szerinti tartalékot  [–]- az Elnök rendelkezése alapján  [–,
befizetheti]- befizeti az Alapba. [Az Elnök a rendelkezésében megjelöli, hogy a jelen bekezdés
szerint befizetett összeg milyen közérdekű célra,  milyen módon használható fel.  Az Alap a
jelen  bekezdés  szerint  átutalt  összeget  kizárólag  az  Elnök  rendelkezései  szerint,  az  általa
megjelölt  célra használhatja fel.  Az Alap vezérigazgatója a felhasználás során közérdekből
kérheti az Elnöktől a rendelkezés szerinti cél, illetve a felhasználási szabályok módosítását. Az
Elnök  az  Alap  vezérigazgatójának  kérelmét  elutasíthatja,  vagy  részben  vagy  egészben
jóváhagyhatja, illetve új közérdekű célt és felhasználási szabályokat jelölhet meg. Ha az Alap
az átutalt összeget nem az elnöki rendelkezésnek megfelelően használja fel, köteles az annak
megfelelő összeget az Elnök felhívása alapján a Hatóság részére haladéktalanul visszautalni. ]
A Hatóság  [az ily  módon visszautalt  összegből  tartalékot képez,  melyből  az Elnök döntése
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szerint új közérdekű cél meghatározásával támogatást nyújthat az Alapnak, vagy azt, illetve
annak egy részét közvetlenül ]a  [hírközlési és a kapcsolódó piacok, illetve a fogyasztói jólét
fejlesztésével összefüggő közérdekű célra használhatja fel. A Hatóság a ]befizetést [–]- ide nem
értve a tartalékból történő támogatást [–]- a tárgyévet követő év március [31-ig]31-éig teljesíti.[ A
saját bevételek azon része, amelyet az Elnök a jelen bekezdés szerint a tárgyév december 31-ig
az  Alapba  befizetendőként  megjelöl,  valamint  a  jelen  bekezdés  szerint  képzett  tartalék  –
tekintettel  a  (10)  és  (12)  bekezdésekben  foglaltakra  is  –  nem  minősül  tényleges
maradványnak.]”

T/6355/8/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 17., 18., 19., 20. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/8/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 48. §
Módosítás jellege: kiegészítés

48. §

Az Mttv. 135. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„135. §

(1) A Médiatanács a költségvetési  szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok értelemszerű
alkalmazásával gazdálkodik, számláit a Kincstár vezeti.

(2) A Médiatanács költségvetését az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben − a
(4)  bekezdésben és  a  136.  §  (3)  bekezdésben meghatározott  források figyelembe vételével  −  a
Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyja jóvá. A Médiatanács – a jóváhagyott kiadási
előirányzatok legfeljebb 10 %-a mértékéig - jogosult az előirányzatok közötti átcsoportosításra.”

T/6355/8/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 17., 18., 19., 20. 
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Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § új (1)-(5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

48. §

(1) Az Mttv. 136. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A  Magyar  Állam  évente  közszolgálati  hozzájárulást  fizet  a  lineáris  audiovizuális
médiaszolgáltatások  vételére  alkalmas  készüléket  használó  háztartások  számát  alapul  véve.  A
közszolgálati hozzájárulás mértékét e törvény 4. számú melléklete határozza meg. A Magyar Állam
a közszolgálati  hozzájárulást  tizenkét  egyenlő részletben előre,  minden hónap harmadik napjáig
fizeti meg az Alap pénzforgalmi számlájára.”

(2) Az Mttv. 136. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  Az  Alap  jogi  személy,  gazdálkodó  szervezet,  kezelője  a  Kuratórium.  Az  Alap  a
Műsorszolgáltatási Alap, valamint a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap jogutódja.”

(3) Az Mttv. 136. § (10)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10)  Az  Alap  támogatáspolitikáját  a  Médiatanács,  az  üzleti  tervét  és  éves  beszámolóját  a
Kuratórium fogadja el. Az Alap pénzügyi forrásainak és nyilvántartásaiban szereplő eszközeinek a
támogatáspolitikában, illetve üzleti tervben nem szereplő felhasználásához, illetve az ezek terhére
történő  kötelezettségvállaláshoz  az  e  törvényben  meghatározott  összeghatárt  meghaladó
kifizetéshez a Kuratórium előzetes jóváhagyása szükséges.

(11)  Az  Alap  képviseletére  a  vezérigazgató  jogosult.  Az  Alap  vezérigazgatója  feletti  teljes
munkáltatói jogkört -  ideértve a kinevezést,  a munkabér és juttatások megállapítását,  továbbá a
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munkáltatói felmondást is - a Kuratórium gyakorolja.

(12)  Az  Alap  vezérigazgató-helyetteseinek  kinevezésére  és  a  munkáltatói  felmondásra  a
vezérigazgató  tesz  javaslatot  a  Kuratóriumnak,  amely  dönt  a  kinevezésről,  a  munkabérről  és
juttatásokról,  továbbá  a  munkáltatói  felmondásról.  Egyebekben  a  vezérigazgató  gyakorolja  a
vezérigazgató-helyettesek feletti munkáltatói jogkört.”

(4) Az Mttv. 136. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az Alap Felügyelő Bizottságának elnökét és négy tagját a Kuratórium bízza meg és hívja
vissza. A Bizottság elnökét és két tagját az ellenzéki tagok jelölik, a Bizottság másik két tagját a
kormánypárti tagok. A jelölésről az ellenzéki és kormánypárti tagok egyaránt egyszerű többséggel
döntenek. Tiszteletdíjukat a Kuratórium állapítja meg.”

(5) Az Mttv. 136. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Az Alap kezelésének részletes szabályait – e törvénnyel szoros összhangban - a Kuratórium
határozza meg.”

T/6355/15/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/15/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 50. §
Módosítás jellege: kiegészítés

50. §

Az Mttv. 137/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„137/D. §

Az Alap -  a  Kuratórium előzetes jóváhagyásával  -  és a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő Zrt.  (a
továbbiakban: MNV Zrt.) megállapodást köthet valamely vagyonelem tulajdonosi joggyakorlásának
ingyenes, könyv szerinti  értéken történő átadásáról.  A megállapodás az állami vagyonért  felelős
miniszter jóváhagyásával jön létre. Az erre vonatkozó kezdeményezést az Alap és az MNV Zrt.
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együttesen nyújtja be az állami vagyonért felelős miniszter részére. A megállapodás létrejöttével az
érintett vagyon a Vtv. 3. § (1) bekezdése szerinti vagyonnak minősül.”

T/6355/15/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § 4-5. pont
Módosítás jellege: elhagyás

82. §

Hatályát veszti az Mttv.
[4. 35. § (3) bekezdése,
5. 49.  §  (5)  bekezdésében  és  50.  §  (3)  bekezdésében  az  „és  a  Médiatanács  honlapján”
szövegrész,]

T/6355/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
23., 24., 25., 26. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
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Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/9/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § 10. pont
Módosítás jellege: elhagyás

82. §

Hatályát veszti az Mttv.
[10. 62. § (5) és (6) bekezdése,]

T/6355/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
23., 24., 25., 26. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/6355/9/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § 21-22. pont
Módosítás jellege: elhagyás

82. §

Hatályát veszti az Mttv.
[21. 162. § (2) bekezdése,
22. 164. §-a,]

T/6355/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
23., 24., 25., 26. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
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Módosítópont: T/6355/9/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § 26-27. pont
Módosítás jellege: elhagyás

82. §

Hatályát veszti az Mttv.
[26. 182. § b) pont bk) és bm) alpontja,
27. 203. § 3. pont b) alpontja.]

T/6355/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
23., 24., 25., 26. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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