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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 médiaszolgáltatással kapcsolatos
egyes  törvények  módosításáról szóló  T/6355.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 5-10., 13., 15-19., 21., 23-37., 39-41., 43-45., 48. és 49. pontjának
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 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
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.”]

Módosítópont sorszáma: 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.”

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

[3. §

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

Módosítópont sorszáma: 4.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[2. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény
módosítása

4. §

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (2)
bekezdésében az „(1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésében” szöveg
lép.]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Smtv. 2. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

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

„(2) E törvény alkalmazásában a médiatartalom-szolgáltató akkor minősül Magyarország területén
letelepedettnek, ha:

d)  Magyarország  területén  és  más  országban  is  dolgozik  a  médiatartalom-szolgáltató  –
médiaszolgáltató  esetében  a  médiaszolgáltatása  műsorszolgáltatással  kapcsolatos
tevékenységében  közreműködő  –  munkaerejének  jelentős  része,  [akkor,  ha  ]de  a  központi
ügyvezetés helye Magyarország területén található, vagy”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új 2. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

10. §

Az Smtv.
2. 2. § (1a) bekezdésében a "19. § (1), (2) és (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "19. § (2)
bekezdése" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés - Mttv. 1. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás
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12. §

(1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Mttv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A törvény alkalmazásában a médiatartalom-szolgáltató akkor minősül Magyarország területén
letelepedettnek, ha:

d)  Magyarország  területén  és  más  országban  is  dolgozik  a  médiatartalom-szolgáltató  –
médiaszolgáltató  esetében  a  médiaszolgáltatása  műsorszolgáltatással  kapcsolatos
tevékenységében  közreműködő  –  munkaerejének  jelentős  része,  [akkor,  ha  ]de  a  központi
ügyvezetés helye Magyarország területén található, vagy”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés - Mttv. 1. § (6a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Mttv. 1. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Amennyiben a 176-180. [§-ok]§ alkalmazása során Magyarország és valamely más tagállam
nem ért  egyet  abban,  hogy melyik  tagállam rendelkezik  joghatósággal,  a  joghatósági  vitáról  a
[Médiatanács  ]Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság  Médiatanácsa  (a  továbbiakban:
Médiatanács) haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Mttv. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés e) pontjában szereplő, közzétételre vonatkozó előírások betartását, a műszaki
intézkedések  megfelelőségét,  valamint  az  alkalmazott  műszaki  megoldások  hatékonyságát  a
Médiatanács hatósági hatáskörében eljárva ellenőrzi.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2) bekezdés - Mttv. 10. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Mttv. 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) [Az Smtv. ]A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény (a továbbiakban: Smtv.)  és e törvény alapján a kiskorúak médiaszolgáltatók által lineáris
médiaszolgáltatásban gyűjtött vagy más módon generált személyes adatai kereskedelmi céllal – így
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például közvetlen üzletszerzés, profilalkotás és viselkedésalapú célzott reklámozás céljából – nem
kezelhetők.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. §
Módosítás jellege: elhagyás

[18. §

Az Mttv. 24. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény)

„i) a kiskorúak számára nem állíthat be olyan tápanyagokat, adalékanyagokat vagy egyéb
élelmiszeripari  anyagokat  tartalmazó  élelmiszereket  és  italokat  előnyös  táplálkozási
tulajdonsággal rendelkezőnek, amelyek túlzott mértékű fogyasztása nem ajánlott.”]

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

22. §

[(1) Az Mttv. 34. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Elkülönített televíziós reklám- és televíziós vásárlási bejátszás kizárólag sportesemények
közvetítése alatt megengedett.”]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Mttv. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett, harminc percnél hosszabb, 14 év alatti
kiskorúakhoz szóló műsorszám reklámmal harmincperces időszakonként egyszer szakítható meg,
beleértve  a  reklámok  és  a  műsorelőzetesek  időtartamát  is.  A 14  év  alatti  kiskorúakhoz  szóló
műsorszámok sugárzása nem szakítható meg televíziós vásárlással.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
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[(2) Az Mttv. 34. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett, harminc percnél hosszabb, 14 év
alatti  kiskorúakhoz  szóló  műsorszám  reklámmal  harminc  perces  időszakonként  egyszer
szakítható  meg,  beleértve  a  reklámok és  a  műsorelőzetesek  időtartamát  is.  A 14 év  alatti
kiskorúakhoz szóló műsorszámok sugárzása nem szakítható meg televíziós vásárlással.”]

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (3) bekezdés - Mttv. 39. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Mttv. 39. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  A  közszolgálati,  illetve  –  legnagyobb  éves  átlagos  közönségaránnyal  rendelkező
médiaszolgáltatása vonatkozásában – a JBE audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy
a  [18:30-21:30 ]18 óra 30 perc és 21 óra 30 perc  közötti idősávban a hazai gyártású műsorait a
látássérült  nézők  számára  –  például  hangalámondás  vagy  hangos  feliratozás  útján  –
[hozzáférhető]hozzáférhetővé tegye.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (4) bekezdés - Mttv. 39. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Mttv. 39. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9)  Az  audiovizuális  médiaszolgáltatás  médiaszolgáltatója  köteles  az  akadálymentesítést  célzó
intézkedésekről cselekvési tervet készíteni és a cselekvési tervről,  az annak alapján végrehajtott
intézkedésekről  köteles  a  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság  (a  továbbiakban:  Hatóság)
felhívására tájékoztatást adni. Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséről a Hatóság háromévente
jelentést készít [a ]az Európai Bizottság részére.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés - Mttv. 41. § (4) bekezdés k) pont
Módosítás jellege: módosítás

28. §

(1) Az Mttv. 41. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A Hivatal nyilvántartást vezet)

„k)  a  médiaszolgáltatások  Médiatanács  által  engedélyezett  hálózatba
[kapcsolódásokról]kapcsolódásának tényéről.”
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Módosítópont sorszáma: 18.
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  évig,  audiovizuális  médiaszolgáltatás
esetén legfeljebb tíz évig érvényes, és lejártakor a médiaszolgáltató [kérelmére]kezdeményezésére
pályázat nélkül egy ízben legfeljebb hét 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.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (3) bekezdés - Mttv. 48. § (7) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Mttv. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Nem lehet megújítani a jogosultságot, ha
b) a [kérelem]kezdeményezés benyújtásakor, illetve [a kérelem ]elbírálásakor a médiaszolgáltató
médiaszolgáltatási díjtartozással rendelkezik.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Az Mttv. 63. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Amennyiben  a  médiaszolgáltató  a  médiaszolgáltatási  díj  bármely  részének
megfizetésével  késedelembe  esik,  vagy  a  díjfizetést  elmulasztja,  a  Médiatanács  jogosult  a
hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően a hatósági
szerződést tizenöt napos határidővel felmondani.”]
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Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (3) bekezdés - Mttv. 71. § (8), (9) és (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Mttv. 71. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  [A 71.  §  ]Az  (1)-(3)  bekezdésben  meghatározott  korlátozó  előírások  nem vonatkoznak  a
közösségi  analóg  rádiós  médiaszolgáltatásra  és  a  közösségi  analóg  rádiós  médiaszolgáltatásra
jogosultra.

(9)  [A 71.  §  ]Az  (1)-(3)  bekezdésben  meghatározott  korlátozó  előírások  nem  vonatkoznak  a
tematikus  analóg  rádiós  médiaszolgáltatásra  és  a  tematikus  analóg  rádiós  médiaszolgáltatásra
jogosultra, ha a tematikus médiaszolgáltatás országos analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásnak
minősül vagy a Médiatanács a médiaszolgáltatás tartalmának speciális jellemzőire, így különösen
annak hír- és politikai tájékoztató, kiskorúaknak szóló, ismeretterjesztő, sport-, valamint életmódot
bemutató tartalmára tekintettel, kérelemre, mentesíti a tematikus médiaszolgáltatásra jogosultat az
(1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozó előírások alól.

(10) [A 71. § ]Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozó előírások nem vonatkoznak a 64. §-
ban foglaltak alapján hálózatba kapcsolódó analóg helyi és körzeti rádiós médiaszolgáltatásra és a
hálózatba kapcsolódó analóg helyi és körzeti rádiós médiaszolgáltatásra jogosultra.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44., 45. és 46. §
Módosítás jellege: elhagyás

[44. §

(1) Az Mttv. 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A  kötelezett  médiaszolgáltató  és  műsorterjesztő  a  szerződést  és  a  szerződésben
meghatározott  feltételeket  az  egyenlő  elbánás  és  a  technológia-semlegesség  elvének
megfelelően  kötelesek  kialakítani.  Ennek  során  a  kötelezett  médiaszolgáltató  nem  tehet
indokolatlan különbséget a műsorterjesztők szerződéses ajánlatai között.”

(2) Az Mttv. 78. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az ajánlat abban az esetben utasítható vissza, ha
a) a jogosult műsorterjesztő a kötelezett médiaszolgáltató által a 79. § (3) bekezdése alapján
meghatározott  szerződéses  feltételektől  eltérő  tartalommal  tesz  ajánlatot  és  az  ajánlat
elfogadása az egyenlő elbánás elvét sértené, vagy
b) az  ajánlatban  foglaltak  teljesítése  objektív  műszaki  vagy  gazdasági  okok  alapján
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lehetetlen, és e feltételek tekintetében a szerződéskötésre irányuló eljárásban a felek nem
tudnak megegyezni.”

(3) Az Mttv. 78. §-a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Az (1)-(6) bekezdésben meghatározott rendelkezések érvényesülése a 172-174. § szerinti
jogvitás eljárásban vizsgálható.  Amennyiben a jogvitás eljárásban a műsordíj is vitatott,  a
Médiatanács a polgári bíróság eljárásának jogerős befejezéséig a jogvitás eljárást felfüggeszti.
Ha ez az eljárás a jogvitás eljárás kezdeményezésekor még nincs megindítva, a Médiatanács
az eljárás megindítására harminc napos határidőt tűz. Ha a határidő eredménytelenül telik le,
a Médiatanács a jogvitás eljárást megszünteti.”

(4) Az Mttv. 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötelezett  médiaszolgáltató  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  általános  szerződési
keretfeltételeit úgy köteles kialakítani, hogy azok átláthatóak és ellenőrizhetőek legyenek.”

45. §

(1) Az Mttv. 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötelezett  médiaszolgáltató  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  általános  szerződési
keretfeltételeit úgy köteles kialakítani, hogy azok átláthatóak és ellenőrizhetőek legyenek.”

(2) Az Mttv. 79. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a következő szerződéses feltételekre kell alkalmazni:)

„a) a  kötelezett  médiaszolgáltatónak  fizetendő  műsordíj  díjképzési  módszere  és  a  díj
konkrét mértéke,”

(3) Az Mttv. 79. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A kötelezett  médiaszolgáltató a (3)  bekezdés a)  pontja szerinti  díjmérték kialakítása
során az egyenlő elbánás elvét alkalmazva nem állapíthat meg olyan díjképzési módszert -
ideértve  a  forgalom  vagy  egyéb  feltétel  alapján  számított  árkedvezményeket  is  -,  amely
alkalmazásával  a  legkedvezőbb feltételek  csak  egy  vagy  csak  kevés  számú műsorterjesztő
számára válnak elérhetővé.

(3b) A kötelezett médiaszolgáltató az általános szerződési keretfeltételeiben a (3) bekezdésben
rögzített  feltételeken kívüli  tartalmi elemeket,  feltételeket  is  meghatározhat,  azonban ezen
elemek a jogosult műsorterjesztőt az egyedi szerződéses tárgyalások során nem kötik, azoktól
eltérő feltétellel is kérheti a szerződés megkötését.”

(4) Az Mttv. 79. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az általános  szerződési  keretfeltételek  módosítása  nem eredményezheti  a  határozott
időre létrejött egyedi műsorterjesztési szerződés lényeges feltételeinek módosítását. Lényeges
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feltételnek minősül különösen a műsordíjra, a szerződés időtartamára és megszüntetésének
jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezés.”

(5) Az Mttv. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6)
bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Hivatal ellenőrzi, hogy a kötelezett médiaszolgáltató
a) közzétette-e az általános szerződési feltételeket az (1) bekezdés szerint,
b) általános szerződési keretfeltételei átlátható és ellenőrizhető módon tartalmazzák-e a (3)
bekezdés szerinti szerződéses feltételeket, továbbá
c) az általános szerződési keretfeltételek módosítása esetén a (4a) bekezdés szerint járt-e el.

(6) Amennyiben  a  műsorterjesztő  megítélése  szerint  a  kötelezett  médiaszolgáltató  által
megállapított  (3)  bekezdés  a)  pont  szerinti  műsordíj  mértéke  túlzó  és  a  díj  mértéke  a
műsorterjesztő  műsorkínálatának kialakítását  jelentősen korlátozza,  vagy  a  gazdálkodását
veszélyezteti, a műsorterjesztő polgári bírósághoz fordulhat.”

46. §

Az Mttv. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„80. §

A műsorterjesztő jogosult a 172-174. § szerinti jogvitás eljárást kezdeményezni, amennyiben
a) a 78. § (2) bekezdés szerinti szerződés az ajánlattételtől számított harminc napon belül az
eltérő álláspontok érdemi egyeztetésének műsorterjesztő általi  megkísérlése ellenére sem
jön létre, vagy
b) a kötelezett médiaszolgáltató a jogosult műsorterjesztő jogszabályban vagy szerződésben
meghatározott  műsorterjesztést  érintő  –  a  79.  §  (6)  bekezdése  szerinti  műsordíjjal
összefüggő jogsérelmen kívüli – jogát vagy jogos érdekét megsértette.”]

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 47., 48., 49. és 50. §
Módosítás jellege: kiegészítés

47. §

Az Mttv. 112. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Elnök havi illetménye a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 149. §
(1) bekezdése szerinti havi bér 80%-a. Az elnökhelyettes illetménye az Elnök havi illetményének
90%-a. Egyebekben az Elnök miniszteri, az elnökhelyettes államtitkári juttatásokra jogosult. Az e
törvényben nem szabályozott kérdésekben az elnök esetében a miniszter jogállására vonatkozó, az
elnökhelyettes  esetében  az  államtitkár  jogállására  vonatkozó,  más  törvényben  foglalt
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rendelkezéseket alkalmazni kell.”

48. §

Az Mttv. 115. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A főigazgató havi illetménye az Elnök havi illetményének 60%-a. Egyebekben a főigazgató
államtitkári juttatásokra jogosult.”

49. §

Az Mttv. 117. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A főigazgató-helyettes  havi  illetménye az Elnök havi  illetményének 50%-a.  Egyebekben a
főigazgató-helyettes helyettes államtitkári juttatásokra jogosult.”

50. §

Az Mttv. 130. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Médiatanács elnöke az Elnök havi illetménye 10%-ának megfelelő mértékű tiszteletdíjban
részesül, illetve költségtérítésre jogosult.

(2)  A Médiatanács  tagja  az  Elnök  havi  illetménye  40%-ának  megfelelő  mértékű  tiszteletdíjban
részesül, illetve költségtérítésre jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 24.
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  és  az azonosítók lekötéséért  és  használatáért  fizetett  díjak mértékét  a
Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság  Elnöke  rendeletben  határozza  meg.  A Hatóság  saját
bevételének 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 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
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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]amelyből az Elnök döntése
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 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]bekezdésben foglaltakra is – nem minősül tényleges maradványnak.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § - Mttv. 144. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

51. §

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Médiatanács és a Hivatal (e Fejezet alkalmazásában a [továbbiakban: ]továbbiakban együtt:
Hatóság)  a  hatósági  ügyekben  az  e  törvényben  foglalt  eltérésekkel  és  kiegészítésekkel  az  Ákr.
szerint jár el.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § - Mttv. 179. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

71. §

Az Mttv. 179. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Médiatanács az (1) bekezdésben említett médiaszolgáltatóval szemben a 187. § (3) bekezdés
b)-d) pont szerinti jogkövetkezményeket akkor alkalmazhatja, ha

a)  megállapítja,  hogy  a  [(3)](2) bekezdés  alapján  a  joghatósággal  rendelkező  tagállam  az
intézkedést két hónapon belül nem vagy nem megfelelő módon tette meg,”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § - Mttv. 179. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

71. §
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Az Mttv. 179. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Médiatanács nem hatósági határozatban, nem hatósági ügyben hozza meg a (4) bekezdés
szerinti intézkedést, tekintettel a (6) bekezdés szerinti európai bizottsági eljárásra.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 74. §
Módosítás jellege: kiegészítés

74. §

Az Mttv. 186. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  A 10.  §  (1)  bekezdés  e)  pontjában szereplő,  közzétételre  vonatkozó szabályok megsértése
esetén az (1) bekezdésben foglalt felhívás nem alkalmazható, minden esetben a jogsértő magatartás
tanúsításának megtiltására, az e törvényben foglaltak érvényesítése keretében történő kötelezettség
megállapítására, illetve jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor.”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. §
Módosítás jellege: módosítás

75. §

Az Mttv. 192. § (2) bekezdése a következő e) [és f) ]ponttal egészül ki:
(A Médiatanács a közigazgatási szerződésben az alábbi hatósági ügytípusok - a kódex hatálya alá
tartozó vállalkozások irányában, nem hatósági feladatként történő - ellátására hatalmazhatja fel az
önszabályozó szervezeteket:)

„e)  az  alkoholtartalmú  italok  kereskedelmi  közleményei  megfelelőségének  előmozdítása,
érvényesítése és felügyelete a lekérhető médiaszolgáltatások tekintetében[,].
[f) e törvény 24. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt rendelkezés előmozdítása, érvényesítése
és felügyelete a lekérhető médiaszolgáltatások tekintetében.]”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 79. §
Módosítás jellege: kiegészítés

79. §

Az Mttv. 211. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 1. számú mellékletnek a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
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szóló 2019. évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 1. pont o) alpontja alapján a
Közszolgálati  Testület  tagjának  jelölésére  jogosult  szervezet  első  alkalommal  a  Módtv2.
hatálybalépését  követő  30 napon belül  gondoskodik új  tag  delegálásáról,  azzal,  hogy az  új  tag
mandátuma a Módtv2. hatálybalépésekor működő Közszolgálati Testület tagjai mandátumának a
lejáratáig tart.”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 81. §
Módosítás jellege: kiegészítés

81. §

Az Mttv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § új 1. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

81. §

Az Mttv.
1.  9.  §  (8)  bekezdésében  a  "Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság  Médiatanácsa  (a
továbbiakban: Médiatanács)" szövegrész helyébe a "Médiatanács" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § új 3. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

81. §

Az Mttv.
3. 11. § (2) bekezdésében az "a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló
2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.)" szövegrész helyébe az "az Smtv." szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § új 7. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

81. §
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Az Mttv.
7. 41. § (6) bekezdésében a "Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)"
szövegrész helyébe a "Hatóság" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § új 9., 10. és 11. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

81. §

Az Mttv.
9.  64.  § (3) bekezdés a)  pontjában a "naponta a négy órát" szövegrész helyébe a  "közösségi
médiaszolgáltatás esetében naponta a két órát, kereskedelmi médiaszolgáltatás esetében naponta a
három órát" szöveg,
10. 64. § (5) bekezdésében a "negyven" szövegrész helyébe a "hetven" szöveg,
11.  65.  §  (8)  bekezdésében  az  "(1)–(7)  bekezdés"  szövegrész  helyébe  az  "(1)-(6)  bekezdés"
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § 10. pont
Módosítás jellege: módosítás

81. §

Az Mttv.
10. 70. § (1) bekezdésében, 149. § (2) bekezdésében, 154. § (1)[, 154. § ] és (5) bekezdésében,
161.  §  (1) bekezdésében,  165.  §  (1) bekezdésében,  167.  §  (2) bekezdésében,  172.  §  (2)
bekezdésében, 198. § (4)  [bekezdésben]bekezdésében és 218/B. §-ában az „a Ket.” szövegrész
helyébe az „az Ákr.” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § új 17. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

81. §

Az Mttv.
17. 97. § (1) bekezdésében a "tizennégy" szövegrész helyébe a "tizenöt" szöveg,
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lép.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § 17., 18., 19. és 20. pont
Módosítás jellege: elhagyás

81. §

Az Mttv.
[17. 112. § (3) bekezdésében a „más törvényben" szövegrész helyébe a „törvényben” szöveg,
18. 115.  §  (3)  bekezdésében a „főigazgató” szövegrész helyébe a „Hatóság főigazgatója”
szöveg,
19. 117.  §  (3)  bekezdésében  a  „főigazgató-helyettes”  szövegrész  helyébe  a  „Hatóság
főigazgató-helyettese ” szöveg,
20. 130. § (1) és (2) bekezdésében az „illetve költségtérítésre” szövegrész helyébe „valamint
költségtérítésre” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § 28. pont
Módosítás jellege: módosítás

81. §

Az Mttv.
28. 146. § (1) és (3) bekezdésében, 155. § (10) bekezdésében, 160. § (2) bekezdésében, 173. § (8)
[és ]bekezdésében, valamint 189. § (2)-(4) és (6) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a
„végleges” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § 29. pont
Módosítás jellege: módosítás

81. §

Az Mttv.
29. 146. § (2)  bekezdésében  és 187. § (4) bekezdésében a „jogerős” szövegrészek helyébe a
„végleges” szöveg,

lép.
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Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § 38. pont
Módosítás jellege: módosítás

81. §

Az Mttv.
38.  171.  §  (1)  bekezdésében  az  „engedélyezéséhez”  szövegrész  helyébe  [a  „bejelentése
esetén”]az „összefonódás-bejelentés elintézéséhez” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 82. §
Módosítás jellege: kiegészítés

82. §

Az Mttv. 229. §-ában a "206–218/B. §-a" szövegrész helyébe a "206–218/C. §-a" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § új 11. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

82. §

Hatályát veszti az Mttv.
11. 64. § (3) bekezdés e) pontja,

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § 15. pont
Módosítás jellege: módosítás

82. §

Hatályát veszti az Mttv.
15. [80. § (2) bekezdése]"A médiaszolgáltatások felajánlásának kötelezettsége" című alcíme,

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § 16. pont
Módosítás jellege: módosítás
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82. §

Hatályát veszti az Mttv.
16. 98. § (8) bekezdésében és 134. § (6) bekezdésében az „évente” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. §
Módosítás jellege: módosítás

83. §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 27. § (2) és (3) bekezdése 2020. szeptember 19-én lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. §
Módosítás jellege: módosítás

84. §

(1)  [E  törvény  ]Az  5-8.  §  és  a  10-11.  [§-a]§ az  Alaptörvény IX.  cikk  (6)  bekezdése  alapján
sarkalatosnak minősül.

(2) [E törvény ]A 12-79. [§-a és]§, a 81-82. [§-a ]§, a 84. § és az 1. melléklet az Alaptörvény IX.
cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

1. melléklet a 2019. évi ..... törvényhez

1. Az Mttv. 1. számú melléklet 1. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
(Jelölő Szervezetek:)
"o) Magyar Művészeti Akadémia."

2. Az Mttv. 1. számú melléklet 2. pontjában az "a)–h) pontban" szövegrész helyébe az "a)-h) és o)
pontban" szöveg lép.
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 49.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
5. § (2) bekezdés - Smtv. 1. 
§ 3. pont

… [illetőleg]illetve hangos…

2. 10. § 1. pont … „médiatartalmakat[,] vagy…

3.
16. § (1) bekezdés - Mttv. 
20. § (2) bekezdés

…kell [kitennie]kitenniük.…

4.
17. § - Mttv. 22. § (1a) 
bekezdés

…(2) [bekezdésben]bekezdésében meghatározott…

5.
23. § (1) bekezdés - Mttv. 
35. § (1) bekezdés

…e) [pontban]pontjában foglalt…

6.
23. § (2) bekezdés 
módnyitó

[(Az][Az (1)… 
…terjed [ki)]ki]

7. 24. § nyitó szövegrész … [§-t]§-át követően…

8.
24. § - Mttv. 36/A. § (2) 
bekezdés c) pont

…kiegészítés [figyelem felhívás, vagy ]
figyelemfelhívás, közérdekű …

9.
27. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

…következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

10.
27. § (4) bekezdés - Mttv. 
39. § (10) bekezdés

…(1) [bekezdés]bekezdése szerinti… 
…összefüggő [bejelentés kezelés]bejelentéskezelés,…

11.
28. § (2) bekezdés - Mttv. 
41. § (5b) bekezdés

…(1) [bekezdés]bekezdése szerinti…

12.
28. § (2) bekezdés - Mttv. 
41. § (5c) bekezdés

…(1) [bekezdés]bekezdése szerinti…

13.
29. § (1) bekezdés - Mttv. 
42. § (5a) bekezdés

…(2)-(4) [bekezdéseiben]bekezdésében foglalt…

14.
30. § (1) bekezdés - Mttv. 
45. § (3a) bekezdés

…(2)-(4) [bekezdéseiben]bekezdésében foglalt…

15.
31. § (1) bekezdés - Mttv. 
48. § (2) bekezdés

…(a [továbbiakban]továbbiakban: pályázati…

16.
36. § - Mttv. 62. § (7) 
bekezdés

…(2) [bekezdés]bekezdése szerinti…

17.
38. § (2) bekezdés - Mttv. 
65. § (11) bekezdés

…legfeljebb [hatvan napos ]hatvannapos időtartamra …

18.
39. § - Mttv. 68. § (1) 
bekezdés nyitó szövegrész

…legalább [negyven százalékos ]negyvenszázalékos 
éves …

19.
41. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

20.
41. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

…következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

21.
47. § (2) bekezdés - Mttv. 
134. § (2) bekezdés

…(3) [bekezdésben]bekezdésében meghatározott… 
… költségvetését[,] vagy… 
…(15) [bekezdés]bekezdése szerinti…

22.
47. § (3) bekezdés nyitó 
szövegrész

…következő [rendelkezés lép]rendelkezések lépnek 
és…

23.
47. § (3) bekezdés - Mttv. 
134. § (4) bekezdés

… [melyeket]amelyeket a…

24.
47. § (3) bekezdés - Mttv. 
134. § (5a) bekezdés

… tartalékot[,] vagy…

25.
47. § (4) bekezdés nyitó 
szövegrész

…következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

26.
49. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

27.
49. § (1) bekezdés - Mttv. 
137. § (2) bekezdés

… [diszkrimináció-mentesség]diszkriminációmentesség
és… 
… [melyben]amelyben meghatározza…

28.
50. § - Mttv. 142. § (3) 
bekezdés

…keresetlevél [benyújtásnak]benyújtásának halasztó…

29.
54. § (2) bekezdés - Mttv. 
151. § (2) bekezdés

… tartozik[,] vagy…

30.
54. § (3) bekezdés - Mttv. 
151. § (3) bekezdés

…kivételével [újra kezdődik]újrakezdődik.…

31. 63. § nyitó szövegrész
…következő [rendelkezés lép]rendelkezések lépnek 
és…

32. 64. § nyitó szövegrész … [§-t]§-át követően…

33. 66. § nyitó szövegrész …következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

34.
66. § - Mttv. 171. § (6) 
bekezdés

…(1) [bekezdés]bekezdése szerinti… 
… megfizetni, kivéve…

35.
66. § - Mttv. 171. § (7) 
bekezdés

…és a kiadásától …

36. 70. § nyitó szövegrész …következő [178/A.-178/B.]178/A-178/B. §-sal…

37.
70. § - Mttv. 178/A. § nyitó 
szövegrész

…c) [pont]pontja szerinti…

38.
70. § - Mttv. 178/A. § c) 
pont

a Médiatanács …

39. 70. § - Mttv. 178/B. § … irányul, és…

40.
71. § - Mttv. 179. § (1) 
bekezdés

… [§-ai]§-a a… 
…szerint [alkalmazandók]alkalmazandó,…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

41.
71. § - Mttv. 179. § (3) 
bekezdés

… irányul, és…

42.
71. § - Mttv. 179. § (4) 
bekezdés nyitó szövegrész

…b)-d) [pont]pontja szerinti…

43.
73. § - Mttv. 184. § (1) 
bekezdés h) pont

…a [videomegosztóplatform-
szolgáltatók]videómegosztóplatform-szolgáltatók 
nyilvántartásba… 
…a [videomegosztóplatform–
szolgáltatókra]videómegosztóplatform-szolgáltatókra 
és…

44.
74. § (1) bekezdés - Mttv. 
189. § (8) bekezdés

…kérelem [előterjesztésnek]előterjesztésének nincs…

45.
77. § (4) bekezdés nyitó 
szövegrész

…f)-h) [alpontokkal]alponttal egészül…

46.
77. § (6) bekezdés - Mttv. 
203. § 47. pont

… [illetőleg]illetve hangos… 
… [mely]amely egy…

47.
77. § (10) bekezdés - Mttv. 
203. § 71a. pont

… szórakoztatás[,] vagy… 
… eszközökkel[,] vagy…

48. 81. § 13. pont …(1a) [bekezdésben]bekezdésében a…

49. 82. § 12. pont 66. § …

Módosítópont sorszáma: 50.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 9. § - Smtv. 25. § g) pont … szóló, 2018…

2. 80. § - Mttv. 230. § (1) bekezdés f) pont … szóló, 2018…

3. 85. §
[E ]Ez a törvény … 
… szóló, 2018…

Indokolás

1-3. Lásd a T/6355/16. számú képviselői és a T/6355/19/1-3. számú részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat indokolását.
4. A műsorterjesztés  és  a  digitális  átállás  szabályairól  szóló  2007.  évi  LXXIV.  törvény érintett
rendelkezésének módosítása önmagában nem időszerű. 
5. A kötőszó megváltoztatása a feltétel pontosítását szolgálja. 
6. Az  Smtv.  19.  §  (1)  és  (4)  bekezdésének  hatályon  kívül  helyezésére  tekintettel  szükséges  a
hivatkozás törlése. 
7. A kötőszó megváltoztatása a feltétel pontosítását szolgálja. 
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8. A Médiatanács első említésénél szükséges a rövidítés bevezetése. 
9. A kiskorúak fejlődésére veszélyes  műsorok tekintetében a törvényjavaslat  célja  a  tagállamok
audiovizuális  médiaszolgáltatások  nyújtására  vonatkozó  egyes  törvényi,  rendeleti  vagy
közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelv átültetése. Tekintettel
arra, hogy az érintett műsorok esetében az Mttv. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a hatályos
szabályozás  alapján  is  lehetséges  a  kódolt  sugárzás,  a  törvényjavaslat  elsősorban  szerkezeti
változásokat eredményezett volna. A módosító javaslat célja, hogy a kiskorúak védelmét szolgáló
hatékony hatósági fellépésre vonatkozó hatáskör egyértelműsítésre kerüljön. 
10. Az Smtv. első említésénél szükséges a rövidítés bevezetése. 
11. A rendelkezés nem felel meg a normavilágosság követelményének, különös tekintettel a "túlzott
fogyasztásra nem ajánlott" megfogalmazásra. 
12. Az irányelvi rendelkezés az elkülönített reklám sporteseményen kívüli, kivételes lehetőségére is
kiterjed, így a törvényjavaslat rendelkezése túlzottan szigorú korlátozást vezetne be. 
13. Az Mttv. 34. § új bekezdését eltérő számozással szükséges megállapítani.
14. Az Mttv. 34. § új bekezdését eltérő számozással szükséges megállapítani.
15. Az időpont formátumának helyesbítése. 
16. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság első említésénél szükséges a rövidítés bevezetése. 
17. A nyilvántartás tartalmának meghatározásához szükséges a pontosítás. 
18-19. A fogalomhasználat egységesítéséhez szükséges a pontosítás.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

20. A rendelkezés nem eredményezne érdemi változást, ezért elhagyandó. 
21. Technikai pontosítás. 
22. Az Mttv. "A médiaszolgáltatások felajánlásának kötelezettsége" című alcímének hatályon kívül
helyezésére tekintettel okafogyott a 78-80. § módosítására irányuló rendelkezés. 
23. Időszerűvé vált  a  Médiatanács  elnöke és  tagjai,  valamint  az  NMHH vezetői  illetményének
rendezése. 
24. Tagmondathatár pontosítása. 
25. A rövidítés bevezetésének pontosítása szükséges. 
26. A hivatkozás pontosítása szükséges. 
27. A kiegészítés szükséges a mondat értelméhez. 
28. A kiskorúak védelme érdekében az őket védő szabályok megsértése esetén nincs helye szankció
nélküli figyelmeztetésnek, a jogkövetkezményeket az első jogsértés alkalmával alkalmazni kell. 
29. A 8. módosítópontra tekintettel elhagyandó rendelkezés. 
30. A Közszolgálati Testület tekintetében tagjelölésre jogosulttá váló szervezet esetében átmeneti
rendelkezés  megállapítása  indokolt  az  új  tag  jelölésével  kapcsolatban.  Az átmeneti  rendelkezés
megállapítása az Mttv. 1. számú mellékletének módosítására tekintettel szükséges.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30-31., 37., 48.

31. Az Mttv. 1. számú melléklete kiegészül a Közszolgálati Testület új tagjelölő szervezetével, a
Magyar Művészeti Akadémiával. Az Mttv. 1. számú melléklete szövegcserés módosítással került
megnyiltásra a törvényjavaslatban, azonban a kiegészítésre mellékletben van lehetőség.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30-31., 37., 48.
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32. A Médiatanács első említésénél szükséges a rövidítés bevezetése, a későbbi említésnél már a
rövidítés alkalmazandó. 
33. Az Smtv. első említésénél szükséges a rövidítés bevezetése, a későbbi említésnél már a rövidítés
alkalmazandó. 
34. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság első említésénél szükséges a rövidítés bevezetése, a
későbbi említésnél már a rövidítés alkalmazandó. 
35. Az Mttv. 64. §-át érintően a hálózatba kapcsolódás engedélyezése tekintetében túlzott korlátozás
enyhítése indokolt, összefüggésben a törvényjavaslatnak a rádiós médiaszolgáltatásokra vonatkozó
korlátozások  mérséklését  tartalmazó  egyéb  rendelkezéseivel,  különösen  az  Mttv.  71.  §-ának
módosításával.  Az  Mttv.  65.  §-át  érintően  a  hatályon  kívül  helyezendő  rendelkezésre  történő
hivatkozás elhagyása szükséges 
36. Jogtechnikai pontosítás. 
37. A Közszolgálati  Testület  tekintetében tagjelölésre  jogosulttá  váló  szervezetre  tekintettel  egy
fővel  emelkedik  a  Testület  létszáma.  A létszám  módosítása  az  Mttv.  1.  számú  mellékletének
módosítására tekintettel szükséges.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30-31., 37., 48.

38. A  47-50.  §  beiktatására  tekintettel  indokolatlan  ugyanazon  rendelkezések  szövegcserés
módosítása. 
39. Jogtechnikai módosítás. 
40. Jogtechnikai pontosítás. 
41. Jogtechnikai pontosítás. 
42. A törvényjavaslat 79. §-ával megállapított új 218/C. § sarkalatosságára tekintettel szükséges az
Mttv. sarkalatossági záradékának kiegészítése. 
43. A hálózatba kapcsolódás engedélyezése tekintetében a túlzott korlátozás enyhítése indokolt. 
44. A felajánlási kötelezettséget az európai uniós joganyag nem szabályozza. Az Mttv. felajánlási
kötelezettségre vonatkozó szabályozása nem váltotta be a kívánt joghatást, mert a Médiatanács a
legfontosabb kérdésben, a két fél közötti díjvitában nem tud érdemben dönteni, mert nem társul
ehhez konkrét árszabályozási hatáskör. Mindemellett, miután a felek közötti jogviszony alapját a
médiaszolgáltató  által  kötelezően  elkészített  ÁSZF képezi,  e  magánjogi  intézményben  sem tud
közjogi alapon a hatósági ügyekre létrehozott Médiatanács érdemi, az ügyet megfelelően eldöntő
határozatot hozni. A gyakorlatban az elmúlt közel 10 évben alig volt ilyen ügy és ezek többségében
is felismerve e szabályozási anomáliát, az ügyfelek a Médiatanács mellett a polgári bírósághoz is
fordultak. Összességében megállapítható,  hogy a felajánlási  kötelezettség körében nincs szükség
speciális médiajogi eljárásra és jogvédelemre, mert ez az ügytípus alapvetően versenyjogi és polgári
jogi megoldást kíván, melyre a polgári jog kellő garanciákat biztosít. Vagyis ezen ügytípust nem
indokolt hatósági ügytípussá emelni, nincs benne olyan közjogi, közigazgatási garanciális tartalom,
mely indokolná  e  jogviszony,  vagy e  jogviszonyban lévők  garanciális,  hatósági  eljárási  jellegű
jogvédelmét. 
45. Jogtechnikai pontosítás. 
46. Egyes  irányelvi  kötelezettségek  átültetése  esetén  szükséges  hosszabb  felkészülési  időt
biztosítani, ezért ezek a rendelkezések eltérő időpontban történő hatálybaléptetése indokolt. 
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47. A  módosítópont  jogtechnikai  pontosításokat  tartalmaz,  valamint  arra  irányul,  hogy  a
sarkalatossági  záradék alapján  a  28.  módosítóponttal  megállapított  új  rendelkezés  sarkalatosnak
minősüljön, ugyanakkor a 39. módosítóponttal megállapított rendelkezés ne legyen sarkalatos. 
48. A  Közszolgálati  Testület  tekintetében  tagjelölésre  jogosulttá  váló  szervezetre  vonatkozó
kijelölés az Mttv. 1. számú mellékletében.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30-31., 37., 48.

49. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
50. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
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