A végszavazás előtt álló egységes javaslat vonatkozó szövege

A hatályos Mttv. vonatkozó szövege

29.§ (19) Az Mttv. 207. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a
továbbiakban Rttv.) szerinti analóg, földfelszíni terjesztésű
műsorszolgáltatási jogosultság és az e törvény szerinti állami
tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő analóg lineáris
médiaszolgáltatási jogosultság – a 48. § (4) bekezdésben
meghatározott eljárás és a 98. §-ban szereplő közszolgálati
médiaszolgáltatási jogosultságok kivételével – kizárólag a
Médiatanács által kötött hatósági szerződés alapján gyakorolható.
(2) Az Rttv. szerinti műsorszolgáltatási szerződések 2012. december
31-én megszűnnek.”

(20) Hatályát veszti az Mttv.
a) 207. § (3)-(5) bekezdése;

207. § (1) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
(a továbbiakban: Rttv.) alapján analóg, földfelszíni terjesztésű
műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó szerződést kötött
médiaszolgáltató köteles 2011. december 31-ig kezdeményezni a
Médiatanácsnál szerződése hatósági szerződéssé történő átalakítását.
E határidő elmulasztása esetén a Médiatanács hivatalból lefolytatja a
szerződés átalakítására irányuló eljárást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeképpen
megkötött hatósági szerződés nem tartalmazhat a médiaszolgáltató

számára
kedvezőtlenebb
feltételeket,
mint
a
korábbi
műsorszolgáltatási szerződés, kivéve, ha a médiaszolgáltató azokat
kifejezetten elfogadta.

207.§ (3) Amennyiben az eljárás eredményeként hatósági szerződés
a felek között nem jön létre, úgy a Médiatanács hatósági
határozatában rögzíti a médiaszolgáltató médiaszolgáltatására
vonatkozó jogosultságának tartalmát. A hatósági határozat nem

tartalmazhat a médiaszolgáltató számára kedvezőtlenebb feltételeket,
mint a korábbi műsorszolgáltatási szerződés.

(4) Amennyiben a Médiatanács a hatósági szerződéssé történő
átalakítás során úgy értékeli, hogy a korábbi műsorszolgáltatási díj
mértéke a médiaszolgáltató hatékony működését veszélyezteti, vagy a
piaci versenytársak műsorszolgáltatási díjához képest olyan fokú
aránytalanságot mutat, amely a versenytársakat az adott piacon
indokolatlan versenyelőnyhöz juttatja, és ezáltal a hatékony verseny és

a médiapluralizmus fennmaradását veszélyezteti, az eredeti
műsorszolgáltatási szerződésben rögzített műsorszolgáltatási díj
mértékét a felek csökkenthetik - illetőleg a (3) bekezdésben foglalt
esetben a Médiatanács csökkentheti - az e törvény 44. § (5)-(6)
bekezdésében meghatározott szempontok megfelelő alkalmazásával.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárást a Médiatanácsnak
kilencven nap alatt kell lefolytatnia.

b) 207. § (8) bekezdése;

(8) A műsorszolgáltatási szerződés hatósági szerződéssé történő
átalakításáig a médiaszolgáltató köteles betartani a műsorszolgáltatási
szerződésében foglalt kötelezettségeket, abban az esetben is, ha az
adott szerződéses kötelezettség az Rttv. egyes olyan rendelkezéseit
tartalmazza, amely e törvény értelmében már nem vonatkozik vagy
más tartalommal vonatkozik az adott médiaszolgáltatóra.

A közműsor-szolgáltatókra és a nem
nyereségérdekelt műsorszolgáltatókra vonatkozó
átmeneti szabályok
c) 209.-210.§-ai és az azokat megelőző alcím.

209. § (1) Amennyiben az Rttv. értelmében közműsorszolgáltatónak, illetve nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak
minősülő médiaszolgáltató a közműsor-szolgáltatása, illetve a nem
nyereségérdekelt műsorszolgáltatása tekintetében 2011. június 30-ig
kezdeményezi a Médiatanácsnál közösségi médiaszolgáltatásként való
elismerését,
a
korábbi
közműsor-szolgáltatói,
illetve
nem
nyereségérdekelt műsorszolgáltatói minőségéből adódó, az Rttv. által
számára adott kedvezményeket a Médiatanács eljárásának lezárultáig
tovább élvezheti. Amennyiben e határidőig nem kezdeményezi az
elismerést, vagy a Médiatanács azt hatósági határozatával elutasítja, a
korábbi
közműsor-szolgáltatói
vagy
nem
nyereségérdekelt
műsorszolgáltatói státuszból adódó kedvezmények a továbbiakban
nem illetik meg. E szabály nem érinti az Alap által a 2011-es évre kiírt
pályázaton elnyert támogatásokat.
(2) Az Rttv. alapján műsorszolgáltatási szerződéssel közműsorszolgáltatást nyújtó, vagy nem nyereségérdekelt médiaszolgáltató e

médiaszolgáltatása tekintetében 2011. június 30-ig köteles
kezdeményezni szerződése hatósági szerződéssé történő átalakítását.
Az ilyen hatósági szerződéssel működő médiaszolgáltatásoktól a
közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését a Médiatanács nem
tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a médiaszolgáltatás nem felelt
meg a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek, feltéve, hogy a
médiaszolgáltató a közműsor-szolgáltatói vagy nem nyereségérdekelti
minőségéből eredő kötelezettségeinek a szerződés átalakításáig eleget
tett. Amennyiben a Médiatanács nem ismeri el közösségi
médiaszolgáltatásként, akkor a médiaszolgáltatás - ha ezzel a törvény
egyéb
rendelkezéseibe
nem
ütközik
kereskedelmi
médiaszolgáltatásként működhet tovább. A hatósági eljárásra - a
határidő kivételével - a 207. § rendelkezései alkalmazandók.
210. § Azon médiaszolgáltatások, amelyekre nézve az Rttv. 8-8/A.
§-a kötelezettségeket határoz meg, e törvény hatálybalépése után
kötelesek az Rttv. 8. § (3) bekezdésben és a 8/A. §-ban meghatározott
kötelezettségeiknek 2012. január 1-ig eleget tenni.

