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Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének 
utólagos    vizsgálatára   és   mulasztásban    megnyilvánuló 
alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló    indítvány 
tárgyában meghozta a következő 

 
                          végzést: 

 
1. Az Alkotmánybíróság a rádiózásról és televíziózásról szóló 
1996.  évi  I. törvény 9. §-a és a sportról szóló  1996.  évi 
LXIV.    törvény    16.    §   (1)   bekezdés    g)    pontja 
alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére 
irányuló eljárást megszünteti. 

 
2. Az Alkotmánybíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi    III.    törvénnyel   összefüggésben    előterjesztett, 
mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenesség 
megállapítására  irányuló indítvány alapján  indult  eljárást 
megszünteti. 

   
                          Indokolás 

 
1.  Az  indítványozó  a rádiózásról és televíziózásról  szóló 
1996.  évi  I. törvény (a továbbiakban: Mtv.)  9.  §-a  és  a 
sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Stv.) 
16.   §   (1)   bekezdés  g)  pontja  alkotmányellenességének 
megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte. 

 
Az  indítvány szerint az Mtv. 9. §-a ellentétes az  Alkotmány 
7.  §-ával és ennek indokaként hivatkozik az emberi jogok  és 
alapvető  szabadságok védelméről szóló Egyezmény tizenegyedik 
jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1998. évi XLII.  törvény 
10.   cikkének  1.  pontjára,  továbbá  a  határokat   átlépő 
televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május  5-én  kelt 
európai  egyezmény  kihirdetéséről  szóló  1998.  évi   XLIX. 
törvény  9.  cikkére.  A nemzetközi egyezmények  szabályainak 
megsértését  állítja  egyrészt azért, mert  az  Mtv.  9.  §-a 
alapján   a  közönséget  különösen  érdeklő  egyes  események 
közvetítésének  jogával  egy  műsorszolgáltató  kizárólagosan 
rendelkezik,  másrészt azért, mert az Mtv. 9. §-a  a  szerzői 
jogi   törvény  hatálya  alá  tartozó  események  közvetítése 
maximált   időtartamának  alkalmazását   rendeli   el   olyan 
nyilvános   sportesemények  közvetítésére  is,  amelyek   nem 
tartoznak a szerzői jogi törvény hatálya alá. Az indítványozó 
a támadott jogszabályt ellentétesnek tartja az Alkotmány 8. §- 
a  (1)  és  (2)  bekezdésével is,  mert  szerinte  törvényben 
kellene  szabályozni a szerzői jogi törvény hatálya  alá  nem 



tartozó     rendezvényekre    vonatkozó     műsorszolgáltatói 
szabályokat. 

 
Az  indítványozó az Stv. 16. §-a (1) bekezdésének g)  pontját 
is  az  Alkotmány  7. §-ával és 8. §-a (1), (2)  bekezdésével 
ellentétesnek  tartja, mert e szabály “még nem jelenti  annak 
az  Alkotmányban  rögzített  jogalkotói  kötelezettségnek   a 
teljesítését,  miszerint az alapvető jogokat törvényben  kell 
meghatározni”. 

 
A  polgári  perrendtartásról szóló 1952. évi III.  törvénnyel 
kapcsolatban a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
az indítványozó szerint az Alkotmány 7. §-ára tekintettel áll 
fenn. Az indítványozó kérte az Országgyűlés kötelezését annak 
kimondására,  hogy  a  labdarúgás nemzetközi  szakszövetségei 
által  előírt  szabályoknak megfelelően  a  Magyar  Hivatásos 
Labdarugó  Liga a szakszövetségnek alárendelten, annak  belső 
szerveként   működik   és  érvényesülnek   a   Liga   perbeli 
jogképességére vonatkozó FIFA, UEFA előírások. 

 
Az indítvány végül hivatkozott az Alkotmány 61. §-ára is. 

 
2.  A  sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 101. §-ának  a) 
pontja   az  Stv.-t  2001.  január  1-jével  hatályon   kívül 
helyezte. Az Alkotmánybíróság felszólította az indítványozót, 
hogy    nyilatkozzék,   fenntartja-e   indítványát   a   jogi 
szabályozás  megváltozása  után  is.  Az  indítványozó  2002. 
február   6-i  beadványában  bejelentette,  hogy  indítványát 
(értelemszerűen indítványait) nem tartja fenn. 

 
3.  Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 20. 
§-a  szerint az Alkotmánybíróság az arra jogosult  indítványa 
alapján  jár el. Az Alkotmánybíróság az eljárást –  indítvány 
hiányában – megszüntette. 
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