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Összegző jelentés

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/9931.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2020.  április  23-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. április 23-án lezárta.

Budapest, 2020. április 23.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

módosításáról szóló T/9931. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/9931/2. számú
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítés:
Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Ekertv. 1. § (1b) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 1. §-a a
következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1b)  E  törvény  rendelkezéseit  kell  alkalmazni  [továbbá  ]–  az  (1a)  bekezdésben  foglaltakon
túlmenően – arra az egyik tagállamban sem letelepedett videómegosztóplatform-szolgáltatóra is,”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/9931/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Ekertv. 1. § (1b) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 1. §-a a
következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni továbbá arra az egyik tagállamban sem letelepedett
videómegosztóplatform-szolgáltatóra is,

b)  amely  egy  vállalatcsoport  része  és  egy,  ugyanahhoz  a  vállalatcsoporthoz  tartozó  másik
[vállalkozás]vállalat Magyarországon telepedett le.”

T/9931/2/2-3. sz. 

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

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Ekertv. 1. § (1c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 1. §-a a
következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Az (1b) bekezdés alkalmazása során, ha az anyavállalat, a leányvállalat vagy a vállalatcsoport
további  [vállalkozásai]vállalatai mind  különböző  tagállamokban  telepedtek  le,  a
videómegosztóplatform-szolgáltatót  akkor  kell  Magyarországon  letelepedettnek  tekinteni,  ha
anyavállalata  Magyarországon  telepedett  le,  vagy  ha  egyik  tagállamban  sincs  letelepedett
anyavállalata,  akkor  abban az esetben,  ha leányvállalata  Magyarországon telepedett  le,  vagy ha
egyik tagállamban sincs letelepedett leányvállalata, akkor abban az esetben, ha a vállalatcsoport
másik [vállalkozása]vállalata Magyarországon telepedett le.”
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T/9931/2/2-3. sz. 

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

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Ekertv. 2. § p)-r) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ekertv. 2. §-a a következő o)-r) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„p)  [Felhasználó által létrehozott videó: ]Videómegosztóplatform-szolgáltató:  az Mttv. 203. §
[10a]71b. pontjában meghatározott [videó]szolgáltató;
q)  [Anyavállalat:  olyan  vállalat,  amely  egy  vagy  több  leányvállalat  felett  kontrollt
gyakorol]Felhasználó  által  létrehozott  videó:  az  Mttv.  203.  §  10a.  pontjában  meghatározott
videó;
r)  [Leányvállalat:  olyan  vállalat,  amely  felett  egy  anyavállalat  –  a  legfelső  szintű
anyavállalat leányvállalatait  is  ide értve – kontrollt  gyakorol]Kereskedelmi közlemény:  az
Mttv. 203. § 20. pontjában meghatározott közlemény;”

T/9931/2/4-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés - Ekertv. 2. § w)-y) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Ekertv. 2. §-a a következő w)-y) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„w)  [Kereskedelmi  közlemény:  az  Mttv.  203.  §  20.  pontjában  meghatározott
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közlemény.]Anyavállalat:  olyan  vállalat,  amely  egy  vagy  több  leányvállalat  felett  kontrollt
gyakorol;
x)  [Videómegosztóplatform-szolgáltató:  az  Mttv.  203.  §  71b.  pontjában  meghatározott
szolgáltató]Leányvállalat:  olyan  vállalat,  amely  felett  egy  anyavállalat  –  a  legfelső  szintű
anyavállalat leányvállalatait is ideértve – kontrollt gyakorol;
y)  Vállalatcsoport:  egy  [anyavállalkozás]anyavállalat,  annak  minden
[leányvállalkozása]leányvállalata, valamint minden további olyan  [vállalkozás]vállalat,  amely
ezekkel gazdasági és jogi szervezeti kapcsolatban áll.”

T/9931/2/4-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/C. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„[(3) A  videómegosztóplatform-szolgáltató  nem  lehet  a  Hatóság  elnöke,  elnökhelyettese,
főigazgatója,  főigazgató-helyettese,  a  Közszolgálati  Közalapítvány  Kuratóriumának  és  a
Közszolgálati  Testületnek  az  elnöke  vagy  tagja,  a  Médiaszolgáltatás-támogató  és
Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója, közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója, felügyelő
bizottságának  elnöke  vagy  tagja,  a  Hatóság  Médiatanácsának  tagja,  valamint  bármely
szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy. A bejelentőnek nyilatkoznia
kell, hogy vele kapcsolatban nem áll fenn a törvény szerinti összeférhetetlenségi ok, illetve az a
videómegosztóplatform-szolgáltatás nyilvántartásba vétele esetén sem keletkezne.]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/7.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/C. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(6)  A  nyilvántartásba  vételt  a  Hivatal  visszavonja,  ha a  bejelentett  videómegosztóplatform-
szolgáltatás  elnevezése  egy  korábban  nyilvántartásba  vett,  és  a  bejelentés  időpontjában  a
nyilvántartásban szereplő videómegosztóplatform-szolgáltatás elnevezésével azonos, illetve ahhoz
az összetéveszthetőségig hasonlít.

[a) a bejelentővel szemben a (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy
b) a  bejelentett  videómegosztóplatform-szolgáltatás  elnevezése  egy  korábban
nyilvántartásba  vett,  és  a  bejelentés  időpontjában  a  nyilvántartásban  szereplő
videómegosztóplatform-szolgáltatás  elnevezésével  azonos,  illetve  ahhoz  az
összetéveszthetőségig hasonlít.]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/C. § (7) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(7) A videómegosztóplatform-szolgáltatást a Hivatal törli a nyilvántartásból, ha
d)  a  15/D-15/G.  §-ban  foglalt  követelmények  megsértése  miatt  a  Hivatal  a
videómegosztóplatform-szolgáltatás törlését rendelte el, vagy”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„15/D. §

(1) A szolgáltatást igénybe vevők védelme érdekében a videómegosztóplatform-szolgáltató köteles
a 15/F. § szerinti intézkedéseket, műszaki megoldásokat alkalmazni, ha

a)  a  videómegosztóplatform-szolgáltató  által  a  nyilvánossághoz  eljuttatott  műsorszám,
felhasználó  által  létrehozott  videó,  a  videómegosztóplatform-szolgáltató  vagy  más  által
forgalmazott, értékesített, szervezett kereskedelmi közlemény (a továbbiakban együtt: tartalom)
alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének károsítására;
b)  a  videómegosztóplatform-szolgáltató  által  a  nyilvánossághoz  eljuttatott  tartalom  sérti  az
emberi méltóságot, valamint alkalmas lehet valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi
és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség vagy ezek bármely
tagja elleni - a közösséghez tartozása miatt történő - gyűlölet keltésére vagy erőszakra uszításra;
c) a tartalom bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósíthat meg,
így különösen, ha a tartalom alkalmas terrorcselekmény elkövetésére való felhívásra, közösség
elleni  uszításra,  a  nemzetiszocialista  vagy  kommunista  rendszerek  bűneinek  nyilvános
tagadására,  illetve,  ha  gyermekpornográf  tartalom megosztását,  terjesztését  vagy továbbítását
valósíthatja meg; vagy
d) videómegosztóplatform-szolgáltatás igénybe vevője által  közzétett  kereskedelmi közlemény
nem felel meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény  (a  továbbiakban:  Smtv.)  20.  §  (1)-(7)  bekezdése  vagy  az  Mttv.  24.  §-a  szerinti
előírásoknak.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/D. § új (4)-(6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(4) Ha a videómegosztóplatform-szolgáltató által a nyilvánossághoz eljuttatott tartalom a 13. § (1)
bekezdése  szerinti  jogosult  ott  meghatározott  jogát  sérti,  felhívhatja  a  videómegosztóplatform-
szolgáltatót  a  jogát  sértő  tartalom eltávolítására.  Az értesítésre  és  az  eljárásra  a  13.  §  (1)-(12)
bekezdését kell alkalmazni.
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(5) Ha a videómegosztóplatform-szolgáltató által a nyilvánossághoz eljuttatott tartalom a 13. § (13)
bekezdése  szerinti  kiskorú  jogosult  ott  meghatározott  jogát  sérti,  a  kiskorú  jogosult  vagy
cselekvőképtelen  kiskorú  jogosult  esetében  a  törvényes  képviselője  felhívhatja  a
videómegosztóplatform-szolgáltatót  a  kiskorú  jogosult  személyiségi  jogát  sértő  tartalom
eltávolítására. Az értesítésre és az eljárásra a 13. § (13)-(15) bekezdését kell alkalmazni.

(6) A 7. § alkalmazása során a videómegosztóplatform-szolgáltatóra a 10. §-ban szabályozott, a 2. §
l)  pont  lc)  alpontjában  meghatározott  közvetítő  szolgáltatóra  vonatkozó  szabályokat  kell
alkalmazni. E rendelkezés nem érinti a videómegosztóplatform-szolgáltató 15/D-15/G. §-ban foglalt
kötelezettségeit.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/E. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„15/E. §

(1) A videómegosztóplatform-szolgáltató a felhasználók és a szolgáltatást igénybe vevők megfelelő
tájékoztatása  és  a  tartalomra  vonatkozó  követelmények  érvényre  juttatása  érdekében köteles  az
általános szerződési feltételeibe foglalni a 15/D. § (1) bekezdésében írt eseteket, követelményeket
és azok biztosítását szolgáló, a 15/F. § szerinti intézkedéseket, műszaki megoldásokat.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/E. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
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„(3)  A videómegosztóplatform-szolgáltató  általános  szerződési  feltételeinek  tartalmaznia  kell  a
felhasználók  és  a  videómegosztóplatform-szolgáltató  közötti,  a  15/F-15/G.  §  alkalmazásával
kapcsolatos  jogviták  peren  kívüli  és  bírósági  rendezésére  szolgáló  igényérvényesítési
[lehetőségeket]lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/I. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„15/I. §

(1) A 15/D-15/H. §-ban foglalt rendelkezések érvényesülését – a 15/J. §-ra és a 15/P. § (2) [és (3) ]
bekezdésére is figyelemmel – a Hivatal hatósági hatáskörében felügyeli.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/J. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében a jogszabályoknak megfelelően
létrehozott és a jogszabályoknak megfelelően működő önszabályozó szervezettel együttműködési
megállapodás tartalmú közigazgatási szerződést (a továbbiakban: közigazgatási szerződés) köthet a
15/K.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  hatósági  hatáskörébe  tartozó  ügyek  önszabályozó
szervezettel  történő  megosztott  ellátása,  illetve  hatósági  hatáskörként  nem  szabályozott,  de  e
törvény szabályaival összhangban álló feladatok együttműködésben történő ellátása érdekében.
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(3)  A  Hivatal  a  közigazgatási  szerződésben  [(a  továbbiakban:  közigazgatási  szerződés)  ]
felhatalmazhatja  az  önszabályozó  szervezetet,  hogy  nyilvántartott  tagsága  és  a  15/M.  §-ban
meghatározott magatartási kódexet magukra kötelező érvénnyel elfogadó videómegosztóplatform-
szolgáltatók (a továbbiakban együtt: a kódex hatálya alá tartozó vállalkozások) irányában a 15/K. §
(2) bekezdésében meghatározott hatósági ügytípusok körében – a közigazgatási szerződésben kapott
felhatalmazás  terjedelmében  –  a  konkrét  hatósági  hatáskörgyakorlást  megelőzően  önigazgatási
feladatokat lásson el nem hatósági feladatként.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/M. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(5)  [A  videómegosztóplatform-szolgáltatók  ]Az  önszabályozó  szervezetek  a  magatartási
kódexeik révén ösztönzik a tagjaikat megfelelő intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy
a  kiskorúak  kevésbé  legyenek  kitéve  olyan  elektronikus  hirdetéseknek,  kereskedelmi
közleményeknek,  amelyek olyan táplálkozási  vagy élettani  hatással  bíró tápanyagokat  és  egyéb
anyagokat  -  különösen  zsírt,  transzzsírsavakat,  sót  vagy  nátriumot  és  cukrokat  -  tartalmazó
élelmiszerekre és italokra vonatkoznak, amelyeknek túlzott mértékű bevitele a teljes étrendben nem
ajánlott, továbbá ösztönzik a tagjaikat annak biztosítására, hogy az ezen élelmiszerekről és italokról
szóló  elektronikus  hirdetések,  kereskedelmi  közlemények  ne  hangsúlyozzák  ezek  előnyös
táplálkozási tulajdonságait.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/N. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

3. §
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Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„[(4) A  közigazgatási  szerződésre  az  e  törvényben  foglalt  eltérésekkel  a  Polgári
Törvénykönyvnek  a  szerződésekre  vonatkozó  általános  szabályait  kell  megfelelően
alkalmazni.]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/O. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„15/O. §

(1)  A Hivatal  azonnali  hatállyal  felmondhatja  a  közigazgatási  szerződést,  ha  az  önszabályozó
szervezet:”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/P. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„15/P. §

(1)  Az  önszabályozó  szervezet  tagjai  tekintetében  a  közigazgatási  szerződés  felhatalmazásának
tárgyát képező hatósági ügyben saját - nem hatósági - feladataként jár el az e törvényben, illetve a
közigazgatási  szerződésben  meghatározottak  szerint.  Ennek  keretében  eljárása  megelőzi,  illetve
kiegészíti a Hivatal hatósági hatáskör-gyakorlását (a továbbiakban: önszabályozási eljárás).
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(2)  A közigazgatási  szerződésben  meghatározott  hatósági  feladatok  tekintetében  a  Hivatal  az
önszabályozó szervezet  tagjaival  szemben csak  abban az  esetben járhat  el,  ha az önszabályozó
szervezet  vonatkozó eljárása  megítélése  szerint  nem felel  meg a  jogszabályoknak vagy a felek
közötti közigazgatási szerződés rendelkezéseinek.

[(3) Az önszabályozó szervezet önszabályozási eljárása megelőzi a Hivatal hatósági eljárását.]

(4)  Az  önszabályozó  szervezet  felelőssége  belső  működésében  olyan  eljárási  szabályozás
kialakítása, elfogadása és érvényesítése tagjai irányában, amely biztosítja a videómegosztóplatform-
szolgáltatásokkal összefüggő, e törvényben foglalt feladatok megfelelő és hatékony ellátását és az e
törvény szerinti  szabályok megfelelő érvényesülését.[  Ha ennek elmulasztásából eredően az e
törvényben,  illetve  az  általa  a  Hivatallal  kötött  közigazgatási  szerződésben  meghatározott
feladatait  az  önszabályozó  szervezet  nem  képes  megfelelően  ellátni,  a  Hivatal  jogosult  a
közigazgatási szerződést felmondani.]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/Q. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(3) Ha az önszabályozási eljárás tárgykörébe tartozó beadvány érkezik a Hivatalhoz,  [abban az
esetben - figyelemmel az önszabályozó szervezet tagjainak és ]a  [kódex hatálya alá tartozó
más  szervezetek  körére  -  ]beadványt  a  Hivatal  [a  beadványt  ]megküldi  az  eljárásra  jogosult
önszabályozó  szervezet  részére.  Ha  az  ügy  mégsem  tartozik  az  önszabályozó  szervezet
feladatkörébe, vagy a beadvánnyal érintett vállalkozás nem tartozik a kódex hatálya alá, akkor az
önszabályozó szervezet a beadványt köteles haladéktalanul visszaküldeni a Hivatal részére. Ha az
önszabályozó szervezet a Hivatal által továbbított beadvány alapján eljárását megindítja, akkor a
Hivatal eljárásának kezdeményezésével együtt  esetlegesen befizetett illetéknek, díjnak megfelelő
összeget a Hivatal visszafizeti a beadványt előterjesztő számára.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/9931/2/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/R. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(2)  Ha  a  Hivatal  megállapítja,  hogy  az  önszabályozó  szervezet  döntése  nem  felel  meg  az
önszabályozó szervezettel kötött közigazgatási szerződésben foglaltaknak, különösen a magatartási
kódex rendelkezéseinek, vagy megítélése szerint a döntés  [jogszabály tartalmával ]jogszabállyal
ellentétes,  illetve  azt  állapítja  meg,  hogy  az  önszabályozó  szervezet  nem  képes  megfelelően
érvényesíteni döntését, abban az esetben hatósági eljárást indít a beadvány tárgyát képező ügyben. A
Hivatalt eljárásában az önszabályozó szervezet eljárása, döntése nem köti.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Ekertv. 15/T. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Ekertv. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(4) Ha az önszabályozó szervezet a (3) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget,
a Hivatal a közigazgatási szerződést azonnali hatállyal, vagy a  [megállapodásban ]közigazgatási
szerződésben meghatározott felmondási időre felmondhatja.

(5)  Ha  az  ellenőrzés  eredményeként  a  Hivatal  megállapítja,  hogy  az  önszabályozó  szervezet
eljárása,  döntése  [jogszabály  tartalmával  ]jogszabállyal  ellentétes,  vagy  a  közigazgatási
szerződésbe,  illetve  az  annak  részét  képező  magatartási  kódexbe  ütközik,  a  Hivatal  a
szerződésszegés megállapításával egyidejűleg az eljárás, valamint a döntés tárgykörében hatósági
eljárást indít.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/9931/2/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Ekertv. 16. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Ekertv. 16. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A  Módtv.  hatálybalépésekor  már  szolgáltatást  nyújtó,  e  törvény  hatálya  alá  tartozó
videómegosztóplatform-szolgáltatók  a  15/C.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  foglaltaknak  a  Módtv.
hatálybalépést követő 60 napon belül kötelesek eleget tenni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ekertv. 18. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Ekertv. 18. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„f)  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2018/1808  irányelve  (2018.  november  14.)  a
tagállamok  audiovizuális  médiaszolgáltatások  nyújtására  vonatkozó  egyes  törvényi,  rendeleti
vagy  közigazgatási  rendelkezéseinek  összehangolásáról  szóló  2010/13/EU  irányelvnek
(Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel
való módosításáról [1. § (1a) és (1b) [bekezdések]bekezdése, 2. § l) pont lf) [alpont és]alpontja,
valamint o)-r), [w) és x) pontok]w)-y) pontja, 15/C-15/W. §]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/9931/2/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § nyitó szövegrész … [§-t]§-át követően…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

2.
3. § - Ekertv. 15/C. § (1) 
bekezdés

…f)-h) [pont]pontja szerinti…

3.
3. § - Ekertv. 15/C. § (10) 
bekezdés

… ki.

4.
3. § - Ekertv. 15/D. § (1) 
bekezdés b) pont

…elleni [-]– a… 
…történő [-]– gyűlölet…

5.
3. § - Ekertv. 15/E. § (1) 
bekezdés

…és az azok …

6.
3. § - Ekertv. 15/E. § (2) 
bekezdés

… [§]§-ában és…

7.
3. § - Ekertv. 15/E. § (3) 
bekezdés

…a [15/F-15/G. ]15/F. és 15/G. § …

8.
3. § - Ekertv. 15/F. § (4) 
bekezdés

…legszigorúbb [hozzáféréskorlátozást]hozzáférés-
korlátozást kell…

9.
3. § - Ekertv. 15/F. § (6) 
bekezdés

…céllal [-]– így… 
…céljából [-]– nem…

10.
3. § - Ekertv. 15/K. § (2) 
bekezdés

…kapcsolatos [feladatok]feladatoknak a…

11.
3. § - Ekertv. 15/K. § (3) 
bekezdés b) pont

…közötti [-]– a… 
…érintő [-]– viták…

12.
3. § - Ekertv. 15/L. § (1) 
bekezdés

…történő [megvalósítása 
érdekében]megvalósításáról.

13.
3. § - Ekertv. 15/M. § (3) 
bekezdés

…tartalmazza [-]– a… 
…tárgykörében [-]– az… 
…szervezet [-]– felhatalmazás… 
…érintő [-]– viszonyát…

14.
3. § - Ekertv. 15/M. § (5) 
bekezdés

…anyagokat [-]– különösen… 
…cukrokat [-]– tartalmazó…

15.
3. § - Ekertv. 15/O. § (2) 
bekezdés

…fél [harminc napos ]harmincnapos felmondási …

16.
3. § - Ekertv. 15/P. § (1) 
bekezdés

…saját [-]– nem… 
…hatósági [-]– feladataként… 
…hatósági [hatáskör-
gyakorlását]hatáskörgyakorlását (a…

17.
3. § - Ekertv. 15/Q. § (2) 
bekezdés

…esetben [-]– az… 
…tekintettel [-]– tizenöt…

18.
3. § - Ekertv. 15/R. § (1) 
bekezdés

… előterjesztője[,] vagy…

19.
3. § - Ekertv. 15/S. § (2) 
bekezdés

… ellátásával[,] és… 
…során [-]– lehetőség… 
…szerint [-]– figyelembe…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

20.
3. § - Ekertv. 15/T. § (2) 
bekezdés

…döntéseit [-]– a… 
…szempontjából [-]– egyenként…

21.
3. § - Ekertv. 15/W. § (1) 
bekezdés

… Hivatal[,] vagy… 
… [úgy]akkor a…

22.
3. § - Ekertv. 15/W. § (2) 
bekezdés

… [úgy]akkor a…

23. 4. § - Ekertv. 16. § (6) bekezdés … [hatálybalépést]hatálybalépését követő…

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