2012. évi LXXXIV. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról1
(kivonat)
13. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
módosítása
38. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Médiatv.) 42. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét annak jövőbeni médiaszolgáltatója
kezdeményezheti. Az a bejelentő, aki lineáris médiaszolgáltatását nem állami tulajdonban lévő
analóg korlátos erőforrás igénybevételével kívánja végezni, médiaszolgáltatási tevékenységének
megkezdése előtt legalább negyvenöt nappal köteles a Hivatalnak bejelenteni:)
„b) a bejelentő hatályos létesítő okiratát és képviselőjének – a (2a) bekezdés kivételével – közjegyzői
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, ha a bejelentő nem természetes személy,”
(2) A Médiatv. 42. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a
cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a
cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
39. § A Médiatv. HATODIK RÉSZ IV. Fejezete az A műsorszolgáltatási szerződésekre vonatkozó
átmeneti szabályok alcímet megelőzően a következő 206/A. §-sal egészül ki:
„206/A. § E törvénynek az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló 2012. évi
LXXXV. törvénnyel megállapított 42. § (1) bekezdés b) pontját és (2a) bekezdését a 2013. február 1jén és az azt követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.”
…
19. Záró rendelkezések
47. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 2. §, az 5. §, a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §–30. §, a 7. alcím és a 10. alcím 2012. július 1jén lép hatályba.
(3) A 11. § és a 15. § b)–f) pontja 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.
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A törvénynek az Mttv-re vonatkozó rendelkezése 2012. június 28-án lépett hatályba.

(4) A 3. §, a 4. §, a 3. alcím, a 12. §, a 14. § és a 15. § a) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 21. § (2) bekezdése, a 6. alcím, a 9. alcím és a 13. alcím 2013. február 1-jén lép hatályba.
(6) A 34. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.
…
48. § A 38. § és a 39. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak
minősül.

