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(kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 

 

70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény hatályon kívül helyezése 

 

110. § Hatályát veszti a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény. 

… 

169. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása 

236. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény Az Európai Unió jogának 

való megfelelés alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki: 

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés 

186/A. § A III. Fejezet az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak 

minősül.” 

237. § (1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 21. §-a a következő (6)–

(8) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A 10. § (1) bekezdés m) pontjától eltérően az ügyfélszolgálattal, az előfizetői 

számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a 

számla tartalmával kapcsolatban az e törvényben vagy az e törvény végrehajtására kibocsátott 

jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a 

fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően 

jár el. 

(7) A 10. § (1) bekezdés m) pontjától eltérően a 129. § (2) bekezdésében, 130. § (1) 

bekezdés második mondatában, 130. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134. § (14) 

bekezdésének első mondatában, 144. § (1) bekezdésében vagy az e törvény végrehajtására 

kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi 

tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az 

általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve – 

fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott 

meghatározott szabályok szerint. 

(8) Az e törvényben vagy az e törvény végrehajtására kibocsátott jogszabályban 

meghatározott szabályok a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 

fogyasztóvédelmi rendelkezések.” 

(2) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 37. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„37. § (1) A Hatóság a hatósági eljárás keretében az élet, az egészség, a testi épség és a 

környezet, a közbiztonság, a közrend védelme vagy a felhasználók széles körét érintő, 

különösen nagy kárral fenyegető, továbbá más szolgáltatók vagy a felhasználók gazdálkodását 

vagy működését súlyosan és közvetlenül fenyegető veszély elhárítása érdekében ideiglenes 

intézkedésként a szolgáltatás nyújtását, a vitatott hálózati vagy előfizetői szerződéses 
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rendelkezés, illetve ár vagy díj alkalmazását, a rádiófrekvenciák és azonosítók használatát, 

valamint elektronikus hírközlési berendezés forgalmazását végzésben megtilthatja. 

(2) Az ideiglenes intézkedést a Hatóság visszavonja, ha az elrendelés oka megszűnt, egyéb 

esetben az ideiglenes intézkedés hatálya az eljárás jogerős befejezéséig, legfeljebb 90 napig 

tart. 

(3) A Hivatal ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzése ellen önálló fellebbezésnek 

nincs helye, de a végzés felülvizsgálatát az ügyfél kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – 

a végzés közléstől számított öt napon belül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A 

bíróság az ügyben tíz napon belül nemperes eljárásban határoz. A Fővárosi Törvényszék 

végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.” 

(3) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény a 37. §-át követően a következő 

alcímmel egészül ki: 

„Hatósági intézkedés 

37/A. § (1) A rádiófrekvencia jogszerűtlen, engedély nélküli használata, illetve egyedi 

engedélyhez nem kötött, jogszerűtlen frekvenciahasználat esetén a Hivatal jogosult a 

rádiófrekvenciával kapcsolatos tevékenység folytatásához használt eszközt, berendezést 

hatósági intézkedésként lepecsételni és szükség esetén a Hivatal által meghatározott őrzési 

helyre elszállítani. E hatósági intézkedés nem minősül a Ket. szerinti közigazgatási hatósági 

ügynek. 

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt rádiófrekvencia használatot a Hivatal helyszíni ellenőrzés 

során észleli, köteles azonnal alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt intézkedést. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt eseten kívül a hatósági intézkedést hivatalból, a hatósági 

intézkedésre okot adó körülmény beálltát vagy a Hivatal számára történő tudomásra jutását 

követően haladéktalanul, írásban a főigazgató rendeli el. A főigazgató által meghatározott 

határidőn belül a Hivatal a hatósági intézkedést foganatosítja. 

(4) A hatósági intézkedést a Hivatal ügyintézője végezheti. 

(5) A hatósági intézkedés keretében a Hivatal mindazon eszközöket igénybe veheti, 

amelyek az intézkedés sikeres lefolytatásához, céljának eléréséhez szükségesek és azzal 

arányban állnak. 

(6) A hatósági intézkedésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza 

a) a Hatóság megnevezését, a lepecsételés helyét és idejét, 

b) a rádióállomás üzemben tartójának természetes személyazonosító és lakcím adatait, jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cég megnevezését, 

székhelyét és adószámát vagy cégjegyzékszámát, 

c) a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést, 

d) a lepecsételt rádióberendezés típusát, gyári számát, vagy más azonosításra alkalmas 

megjelölését, 

e) a lepecsételés indokát, 

f) a lepecsételés módját, 

g) a rádióengedély számát, 

h) a lepecsételt rádióberendezés őrzési helyét, 

i) az üzemben tartó lényeges nyilatkozatát és megállapításait, valamint 

j) a lepecsételést végző köztisztviselő, illetve jegyzőkönyvvezető nevét, aláírását. 

(7) Ha az eszköz, berendezés elszállításra kerül, azt úgy kell őrizni, hogy az változatlan 

maradjon és azonossága könnyen megállapítható legyen. A lepecsételt berendezés őrzési 

helyét a Hivatal határozza meg. 

(8) A pecsét kizárólag a Hivatal által vagy a Hivatal írásbeli hozzájárulásával távolítható el. 

A pecsétet a Hivatal akkor távolítja el, ha a lepecsételés elrendelésének oka megszűnt, illetve 

ha a Hivatal megítélése szerint a lepecsételt eszközt, berendezést a továbbiakban 
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jogszabálysértő módon nem használnák. A pecsét eltávolítása körében a Hivatal által 

különösen mérlegelendő szempontot képez az engedélyes, illetve a lepecsételt eszköz, 

berendezés üzemeltetőjének, tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az eszközt, 

berendezést a továbbiakban jogszabálysértő módon nem használja. 

(9) A pecsét engedély nélküli eltávolítása vagy a pecsét megkerülésével a lepecsételt 

eszköz, berendezés újra üzembe helyezése esetén az üzemeltetővel szemben, a pecsét 

engedély nélküli eltávolítása esetére más jogszabályban foglalt – az ott meghatározott 

hatóság, bíróság által alkalmazható – jogkövetkezmények mellett a Hatóság jogosult a 49. § 

(4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni. 

(10) A Hivatal által meghatározott őrzési helyre elszállított eszközt, berendezést a pecsét 

eltávolítását követően nyolc napon belül ki kell adni annak, akitől azt lefoglalták. 

(11) A Hivatal az elszállított eszköz, berendezés előzetes értékesítéséről dönthet, ha a 

Hivatal felhívásától számított tíz napon belül a lefoglalt dolog kiadása iránt senki nem 

jelentett be jogos igényt és az eszköz, berendezés 

a) kezelése, tárolása, illetve őrzése – különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag 

hosszú ideig tartó tárolására tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna, 

b) értéke az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás miatt jelentősen csökkenne. 

(12) A (11) bekezdésben foglalt értékesítésből befolyt ellenérték az őrzési helyre szállított 

eszköz, berendezés helyébe lép. Ha az eszköz, berendezés az előzetes értékesítés miatt már 

nem adható ki, a dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenértékét alapul véve, a kezeléséből, 

tárolásából eredő költséggel csökkentett, a megtérítés időpontjáig eltelt időre számított 

jegybanki alapkamattal növelt összegét kell megtéríteni. A jogosult az ezt meghaladó igényét 

a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti. 

(13) Ha az őrzési helyre szállított eszköz, berendezés értéktelen és arra senki sem tart 

igényt, a pecsét eltávolítása után azt meg kell semmisíteni. A megsemmisítés költségei az 

elszállított dolog tulajdonosát és az elszállítás előtti birtokosát egyetemlegesen terhelik. 

(14) A jogosultnak kiadandó dolgot a vele szemben megállapított frekvenciadíj fizetési 

kötelezettség biztosítására vissza lehet tartani. 

37/B. § (1) A 37/A. §-ban foglalt hatósági intézkedés során hatósági tanú jelenléte, 

igénybevétele szükséges. 

(2) Ha a Hivatal megítélése szerint szükséges, a hatósági intézkedés zavartalan 

lefolytatásának biztosítása érdekében a rendőrség közreműködését kérheti. A Hivatal, 

hatósági intézkedés keretében történő közreműködés tárgyában megküldött megkeresésére a 

rendőrség – a megkeresésben foglalt határidőn belül – köteles biztosítani a közreműködést. A 

37/A. § (2) bekezdésében foglalt esetben, súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése 

érdekében, valamint nemzetbiztonsági érdekből vagy fontos közrendvédelmi, közbiztonsági 

okból azonnali hatósági intézkedés szükséges, a rendőrség – előzetes megkeresése nélkül – a 

Hivatal felkérésére azonnal, a Hivatal által megjelölt helyen és ideig köteles biztosítani a 

közreműködést. 

(3) A hatósági intézkedés jogalapjáért, hírközlési igazgatási jogszerűségéért a Hivatal felel. 

(4) A hatósági intézkedés keretében történő rendőri közreműködésre és rendőri 

intézkedésekre a Rendőrségről szóló törvény végrehajtási eljárás lefolytatásában való 

közreműködésre vonatkozó szabályai alkalmazandók. 

(5) Ha a hatósági intézkedésre a frekvenciahasználattal kapcsolatos nemzetbiztonsági, 

illetve kiemelt közrendvédelmi okok alapján kerül sor, a hatósági intézkedést a Hivatal – a 

rendőrség közreműködésével – a lezárt terület, épület, helyiség, magánlakás és közterületnek 

nem minősülő egyéb helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is 

foganatosíthatja. 
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(6) A rendőrség (2) bekezdésben foglalt Hivatal általi megkereséséhez, a hatósági 

intézkedés keretében történő rendőri közreműködéshez, intézkedéshez, illetve a hatósági 

intézkedés (5) bekezdésben foglalt módon történő foganatosításához az ügyész előzetes 

jóváhagyása nem szükséges. Ha a hatósági intézkedés foganatosítására lezárt terület, épület, 

helyiség, magánlakás és közterületnek nem minősülő egyéb helyiség felnyitásával, az ott 

tartózkodó személyek akarata ellenére kerül sor, a hatósági intézkedés foganatosításáról 

készült jegyzőkönyvet a Hivatal hét napon belül megküldi az ügyésznek. 

(7) A hatósági intézkedés keretében történő rendőrségi közreműködés tárgyában a Hatóság 

és a rendőrség együttműködési megállapodást köthet. 

37/C. § (1) A Hivatal hatósági intézkedése ellen az intézkedéssel jogában közvetlenül 

érintett személy vagy szervezet – különösen az eszköz, berendezés üzemeltetője, tulajdonosa, 

birtokosa – jogszabálysértésre hivatkozással, az intézkedés foganatosításától számított 10 

napon belül panaszt nyújthat be a főigazgatóhoz. A panasz benyújtására nyitva álló határidő 

jogvesztő, elmulasztása ellen igazolási kérelemnek nincs helye. 

(2) A főigazgató a panasz tárgyában – a panasz benyújtásától számított 30 napon belül – 

végzésben dönt. Ha a főigazgató végzésében megállapítja, hogy a hatósági intézkedés 

jogszabálysértő volt, a Hivatal az őrzési helyre elszállított eszközt, berendezést kiadja vagy a 

pecsétet eltávolítja. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt – panaszt elutasító – végzés felülvizsgálatát a panasz 

benyújtására jogosult személyek kérhetik, jogszabálysértésre hivatkozással, a végzés 

közlésétől számított 30 napon belül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság az 

ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, harminc napon belül nemperes 

eljárásban határoz. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye. 

(4) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság megállapítja, hogy a végzés jogszabálysértő, 

a végzést hatályon kívül helyezi és a főigazgatót a panasz tárgyában új eljárás lefolytatására 

kötelezi. A főigazgató a megismételt eljárás és döntéshozatal során a bíróság döntése 

rendelkező részének és indokolásának megfelelően köteles eljárni.” 

(4) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 38. § (4) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(4) A piacelemzés, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, valamint a 

jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra e törvény szerint kiszabott kötelezettség 

tárgyában hozott hatósági döntésben (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: döntés) 

kirótt referenciaajánlat-tervezet benyújtására vonatkozó kötelezettség, illetve a döntésben 

előírt egyéb eljárás-kezdeményezési kötelezettség és adatszolgáltatási kötelezettség, továbbá a 

döntésen alapuló számviteli nyilvántartások elkülönített vezetése, hálózati szolgáltatások 

költségszámítása és kirótt egyéb kötelezettség teljesítése körében előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség elmulasztása, illetve késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése esetén az 

eljárási bírság legkisebb összege százezer forint, a bírság maximuma a jogsértő 49. § (11) 

bekezdése szerinti nettó árbevételének 0,5%-a. Árbevételi adatok, vagy árbevétel közlésének 

hiányában a bírság mértéke legalább százezer forint, legfeljebb ötvenmillió forint.” 

(5) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 49. § (4) bekezdés c) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Hatóság bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben, melynek a felső határa) 

„c) szabálytalan vagy jogszerűtlen, engedély nélküli rádiófrekvencia-, illetve 

azonosítóhasználat esetén, valamint a hatósági intézkedés keretében lepecsételt eszközről, 

berendezésről a pecsét engedély nélküli eltávolítása vagy a pecsét megkerülésével a 

lepecsételt eszköz, berendezés újra üzembe helyezése esetén a jogsértő árbevételének 1%-a;” 

(6) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény az 54/A. §-át követően a 

következő alcímmel egészül ki: 
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„Felügyeleti terv 

54/B. § A Hatóság az előző év tapasztalatainak figyelembevételével – az Elnök és a Hivatal 

felügyeleti tervét egységesen tartalmazó – a következő évben tervezett általános hatósági 

felügyeleti és piacfelügyeleti eljárásairól éves felügyeleti tervet készít a tárgyévet megelőző 

év december 1-jéig, és azt tizenöt napon belül az internetes honlapján közzéteszi. A 

felügyeleti tervet az Elnök hagyja jóvá. A felügyeleti terv az első félév tapasztalatai alapján, a 

félév végén felülvizsgálható, és az Elnök jóváhagyásával módosítható. A módosított 

felügyeleti tervet a Hatóság a módosítás jóváhagyásától számított tizenöt napon belül 

internetes oldalán közzéteszi.” 

(7) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 55. §-a a következő (12a) és 

(12b) bekezdéssel egészül ki: 

„(12a) Ha a felmondás tárgyában hozott hatósági határozat végrehajtását a bíróság 

felfüggesztette, a felmondás tárgyát képező médiaszolgáltatási és frekvenciahasználati 

jogosultság gyakorlása esetén a közigazgatási per jogerős lezárásáig is terheli a jogosultat a 

médiaszolgáltatási díj, illetve a frekvenciadíj megfizetésének kötelezettsége. 

(12b) Ha a közigazgatási per folyamatában a jogosult a frekvenciadíj tekintetében 3 hónapot 

meghaladó késedelembe esik, a Hivatal a 49. § (7) bekezdés g) pontjában foglalt – engedély 

visszavonása – jogkövetkezménnyel egyidejűleg alkalmazhatja a 37/A–37/C. §-ban 

meghatározott hatósági intézkedést.” 

(8) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 128. §-a a következő (3) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az előfizetői szerződés megszegése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató az 

Elnök által rendeletben meghatározottak szerint kötbért köteles fizetni.” 

(9) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(3) Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire 

(így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés időtartamára és 

megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó 

változtatás.” 

(10) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdése a 

következő 25. és 26. ponttal egészül ki: 

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:) 

„25. azon eljárások körét, amelyekben kötelező vagy kizárólagos az elektronikus 

kapcsolattartás, illetve az egyes eljárásokban a kapcsolattartás módját. 

26. település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, 

egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál az elektronikus 

hírközlési építmények elhelyezésével kapcsolatos szabályokat.” 

238. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

a) 10. § (1) bekezdés m) pontjában az „– a 150/A. §-ban meghatározott kivétellel – a 

felhasználók és előfizetők érdekeinek védelme körében általános felügyeleti” szövegrész 

helyébe az „– a 21. § (6)–(8) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a felhasználók és 

előfizetők érdekeinek védelme körében általános hatósági felügyeleti” szöveg, 

b) 10. § (1) bekezdés r) pontjában a „kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal” szövegrész 

helyébe a „kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és a Kormány határozata szerint az 

Európai Unió Tanácsával” szöveg, 

c) 10. § (1) bekezdés y) pontjában az „(ANFT)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: 

ANFT)” szöveg, 

d) 21. § (2) bekezdésében az „érvényesülését” szövegrész helyébe az „értelemszerű 

érvényesülését”szöveg, 
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e) 21. § (4) bekezdésében a „szabályaira” szövegrész helyébe a „szabályairól” szöveg, 

f) 21. § (5) bekezdésében az „érvényesülésjenek” szövegrész helyébe az „érvényesüljenek” 

szöveg, 

g) 28. § (1) bekezdésében az „eljárásokban” szövegrész helyébe az „eljárásaiban” szöveg, 

h) 31. § (2) bekezdésében a „hatvan” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg, 

i) 31. § (3) bekezdésében az „A piacfelügyeleti” szövegrész helyébe az „Az általános 

hatósági felügyeleti és piacfelügyeleti” szöveg, 

j) 33. § (5) bekezdésében a „megismerheti, továbbá” szövegrész helyébe a „megismerheti 

továbbá” szöveg, 

k) 35. § (4) bekezdésében az „esetén alkalmazható” szövegrész helyébe az „esetén bírság 

alkalmazható” szöveg, 

l) 43. § (2) bekezdésében a „döntéseit, illetve” szövegrész helyébe a „határozatait, továbbá” 

szöveg, 

m) 44. § (1) bekezdésében a „döntése” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg, 

n) 50. §-ában a „Rádiófrekvencia jogszerűtlen engedély nélküli használata” szövegrész 

helyébe a „Rádiófrekvencia engedély nélküli, illetve egyéb jogszerűtlen használata” szöveg, 

o) 53. § (1) bekezdésében a „szabály, érvényesülését” szövegrész helyébe a „szabály 

érvényesülését” szöveg, 

p) 67/A. § (3) bekezdésében a „referenciaajánlattervezetben” szövegrész helyébe a 

„referenciaajánlat-tervezetben” szöveg, 

q) 79. § (1) és (2) bekezdésében, 80. § (3) és (4) bekezdésében, 85. § (4) bekezdésében az „a 

miniszter” szövegrész helyébe az „az Elnök” szöveg, 

r) 83. § (1) bekezdésében a „fennmaradásához, átalakításához, megszüntetéséhez” 

szövegrész helyébe a „fennmaradásához, megszüntetéséhez, bontásához” szöveg, 

s) 84. § (4) bekezdésében az „A 69. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „Az 55. § (7) 

bekezdése” szöveg, 

t) 88. § (5) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész helyébe a „Polgári törvénykönyvről szóló 

törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg, 

u) 89. § (2) bekezdésében az „Eht. 49–51. §-a” szövegrész helyébe az „Eht. 57–61. §-a” 

szöveg, 

v) 96. § (1) bekezdésében a „Ptk. 108. §-ának” szövegrész helyébe a „Ptk. 108. §” szöveg, 

w) 108/A. § (2) bekezdésében a „polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti” szövegrész 

helybe a „Ptk. szerinti” szöveg, 

x) 108/A. § (2) bekezdésében a „más önálló gazdasági egységeket” szövegrész helyébe a 

„más önálló gazdasági egységeit” szöveg, 

y) 108/A. § (3) bekezdés e) pontjában a „szabályok” szövegrész helyébe a „szabályokat” 

szöveg, 

z) 119. § (2) bekezdésében a „megkülönböztetésmentes” szövegrész helyébe a 

„megkülönböztetés-mentes” szöveg 

lép. 

239. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

a) 122. § (3) bekezdésében az „áfafizetési” szövegrész helyébe az „általános forgalmi adó 

fizetési” szöveg, 

b) 127. § (4b) bekezdésében az „időtartalmú” szövegrész helyébe az „időtartamú” szöveg, 

c) 129. § (9) bekezdésében az „egyéni” szövegrész helyébe az „egyedi” szöveg, 

d) 132. § (5) bekezdésében a „határozott időtartalomból” szövegrész helyébe a „határozott 

időtartamból” szöveg, 

e) 133. § (2) bekezdés e) pontjában a „130. § (2a) bekezdése” szövegrész helyébe a „130. § 

(3) bekezdése” szöveg, 
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f) 134. § (2) bekezdésében a „(6)–(7) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „(6)–(7), illetve 

a (13) bekezdésben” szöveg, 

g) 134. § (3) bekezdésében a „144. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „144. § (4) 

bekezdésében” szöveg, 

h) 137. § (2a) bekezdésében a „megtévesztést, valamint az (1) bekezdés c) pontjában 

szabályozott díjtartozás esetét kivéve” szövegrész helyébe a „megtévesztés esetét kivéve” 

szöveg, 

i) 137. § (9) bekezdésében a „szünetelésének” szövegrész helyébe a „korlátozásának” 

szöveg, 

j) 140. § (1) bekezdésében a „hálózatból indított” szövegrész helyébe a „hálózatokból 

indított” szöveg, 

k) 143. § (3) bekezdésében az „a külön jogszabályban meghatározott mértékű” szövegrész 

helyébe az „az Elnök által rendeletben meghatározottak szerinti” szöveg, 

l) 144. §-t megelőző alcím címében a „tájékoztatása” szövegrész helyébe a „tájékoztatása és 

értesítése” szöveg, 

m) 145. § (1) bekezdésében a „Kormány által rendeletben” szövegrész helyébe a 

„jogszabályban” szöveg lép, 

n) 156. § (14) bekezdésében a „159. §-ba” szövegrész helyébe a „158. §-ban” szöveg, 

o) 157. § (2) bekezdés a) pontjában a „129. § (6) bekezdés b)–d) pontjában” szövegrész 

helyébe a „129. § (5) bekezdés a) pontjában” szöveg, 

p) 158. § (2) bekezdésében a „129. § (6) bekezdésének b)–f) pontjában” szövegrész helyébe 

a „129. § (5) bekezdés a), c), illetve f) pontjában” szöveg, 

q) 159. § (1) bekezdés a) pontjában a „156. § (9)–(10) bekezdés” szövegrész helyébe a 

„156. § (16)–(17) bekezdés” szöveg, 

r) 159/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „129. § (6) bekezdés b)–d) pontjában” szövegrész 

helyébe a „129. § (5) bekezdés a) pontjában” szöveg, 

s) 182. § (3) bekezdés 8. pontjában a „megfelelőségigazolásának” szövegrész helyébe a 

„megfelelőség-igazolásának” szöveg, 

t) 182. § (3) bekezdés 22. pontjában a „megfelelőségtanúsítványok” szövegrész helyébe a 

„megfelelőségi tanúsítványok” szöveg 

lép. 

240. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

a) 1. § (1) bekezdésében és 2. §-ában az „A törvény” szövegrész helyébe az „E törvény” 

szöveg, 

b) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a 

„Magyarország” szöveg, 

c) 2. § o) pontjában és 188. § 110. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek 

helyébe a „Magyarország” szöveg, 

d) 10. § (1) bekezdés r) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a 

„Magyarország” szöveg, 

e) 33. § (7) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében és 36. §-ában a „Fővárosi Bírósághoz” 

szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszékhez” szöveg, a „Fővárosi Bíróság” szövegrész 

helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg, 

f) 42. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszéktől” szöveg, a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” 

szöveg, 

g) 44. § (5) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszék” szöveg, 
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h) 44. § (6) bekezdésében a „Fővárosi Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszéktől” szöveg, 

i) 46. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszék” szöveg, 

j) 47. § (6) és (7) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszék” szöveg, 

k) 59. § (9) bekezdésében a „Fővárosi Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszékhez” szöveg, a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” 

szöveg, 

l) 62. § (6) bekezdésében és 63. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság földrajzi” 

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 

m) 74. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a 

„Magyarország” szöveg, az „ , illetőleg” szövegrész helyébe a „személy,” szöveg, 

n) 136. § (1) bekezdés c) pontjában és 188. § 11. pontjában az „a Magyar Köztársaság” 

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 

o) 188. § 6/A. pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a 

„Magyarországon” szöveg 

lép. 

241. § Hatályát veszti az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 3. §-a, 10. § 

(1) bekezdés l) pontjában az „a piacfelügyelettel,” szövegrész, 30. §-ában az „ , a 150/A. §-

ban foglalt ügyek kivételével” szövegrész, 54. § (3) bekezdése, 72–73. §-a, 77. § (2) 

bekezdése, 80. § (5) bekezdésében a „piacfelügyeleti eljárás keretében” szövegrész, 131. § (2) 

bekezdésében az „a piacfelügyelet keretében” szövegrész, 137. § (3) bekezdése, 138. § (10) 

bekezdése, 142. § (3) bekezdése, 150/A. §-a, 156. § (17) bekezdése, 182. § (2) bekezdés d) 

pontja. 

 

… 

187. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 

módosítása 

263. § (1) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 2. § a) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E törvény alkalmazásában) 

„a) műsorszámhoz kapcsolódó dokumentum: a műsorszám előállításához, bemutatásához 

szükséges dokumentum (1. melléklet), és a műsorszámnak a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság (a továbbiakban: NMHH) elnökének rendelete szerinti azonosító adatait rögzítő 

dokumentum;” 

(2) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 2. § d) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E törvény alkalmazásában) 

„d) audiovizuális kötelespéldány: a közszolgálati médiaszolgáltatók és – az NMHH 

elnökének rendelete szerinti műsorszámok esetében – az országos földfelszíni terjesztésű 

televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz közvetített, az e törvény hatálya alá tartozó 

műsorszám.” 

(3) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 3. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § A Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) az e törvény hatálya alá 

tartozó műsorszámok gyűjtését, nyilvántartását, archiválását és a nyilvánosság számára az 

NMHH elnökének rendeletében meghatározott módon történő hozzáférhetővé tételét 
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biztosító, állami tulajdonban lévő országos gyűjtőkörű közgyűjteménynek minősülő 

audiovizuális archívum.” 

(4) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény a következő 

4–4/C. §-sal egészül ki: 

„4. § (1) A NAVA-t az NMHH a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a 

továbbiakban: Alap) keretei között működteti, a NAVA feletti törvényességi és szakmai 

felügyeletet az NMHH Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) gyakorolja. 

(2) A NAVA kezelésének, fenntartásának, működtetésének és az Alap a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Mttv.) 100. § (3) bekezdése szerinti archívumával való integrációjának 

részletes szabályait – a Médiatanács jóváhagyásával – az Alap vezérigazgatója határozza meg 

a NAVA működési szabályzatában. Az Alap vezérigazgatója a NAVA működési szabályzatát 

az Alap honlapján közzéteszi. 

(3) A NAVÁ-t érintő jogok gyakorlása, érvényesítése és kötelezettségek teljesítése során 

harmadik személy felé az Alap vagy a keretei között működő szervezet jár el a NAVA 

működési szabályzata szerint. 

4/A. § (1) A NAVA-val összefüggő tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – a 

NAVA Alap részére történt átadását követően – az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi 

joggyakorlására vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Mttv. 136. § (17) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

(2) Az Alap az Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívuma keretei között gondoskodik a 

NAVA tárolásáról, megőrzéséről és jogszerű felhasználásáról. 

(3) A NAVA tekintetében alkalmazni kell az Mttv. 100. § (2), (5) és (7)–(10) bekezdését. 

4/B. § Ha az Alapban nem áll rendelkezéshez a működtetéshez szükséges forrás, a NAVA 

az audiovizuális kötelespéldányok gyűjtése és archiválása körébe nem tartozó – e törvény és 

az NMHH elnökének rendelete által meghatározott – feladatokat a Médiatanács 14. §-a 

szerinti határozatában megállapított módon látja el. A rendelkezésre álló forrást az Alap 

vezérigazgatója az Alap keretei között működő szervezet részére a feladatellátással arányosan 

átadhatja. 

4/C. § (1) Az Alap a NAVA-t érintő és az e törvényben nem szabályozott feladatok 

ellátására – ideértve a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettel való 

együttműködésből eredő feladatokat is – a Médiatanács jóváhagyásával megállapodást köthet. 

(2) Az e törvényben nem szabályozott feladatellátás kizárólag a Médiatanács által 

jóváhagyott megállapodás szerint valósulhat meg. A megállapodásban rendelkezni kell más 

költségvetési szerv szerződő fél esetén a költségtérítésről, egyéb szerződő fél esetén 

megfelelő szolgáltatási díjról. Az így befolyó bevételeket az Alap köteles a NAVA feladataira 

fordítani.” 

(5) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 5. § a) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A NAVA alapszolgáltatásai körében biztosítja) 

„a) az általa nyilvántartásba vett műsorszámoknak az NMHH elnökének rendeletében 

meghatározott azonosító adatairól történő folyamatos, mindenki számára hozzáférhető 

tájékoztatást;” 

(6) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 6. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § A NAVA a médiaszolgáltatók adataira is kiterjedő módon az NMHH elnökének 

rendeletében meghatározottak szerinti országos nyilvántartást vezet az egyes műsorszámok 

azonosító adatairól.” 
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(7) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 7. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A NAVA – a kötelespéldány-szolgáltatás körén kívül eső műsorszámok 

nyilvántartásának, megőrzésének és felújításának megvalósítása érdekében – az Szjt.-nek 

megfelelően az NMHH elnökének rendelete szerint gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja 

a rendelkezésére bocsátott, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó 

műsorszámokat.” 

(8) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 7. § (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A NAVA az NMHH elnökének rendelete szerint rendszeresen és folyamatosan felújítja 

az általa archivált műsorszámokat.” 

(9) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 8. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § A NAVA 5–7. §-ban nem szabályozott egyéb feladatait az NMHH elnökének 

rendelete határozza meg.” 

(10) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 9. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § Az e törvényben foglalt célok hatékony megvalósítása érdekében a NAVA – a 

kötelespéldány-szolgáltatásra vonatkozó feladatokon túl – együttműködést kezdeményezhet a 

kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett médiaszolgáltatókkal, valamint más 

médiaszolgáltatókkal és archívumokkal, könyvtárakkal.” 

(11) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 10. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § (1) A nyilvánossághoz közvetített audiovizuális kötelespéldányt és az NMHH 

elnökének rendeletében meghatározott azonosító adatokat archiválási célra – az NMHH 

elnökének rendelete meghatározott formában – a NAVA rendelkezésére kell bocsátani. 

(2) Az audiovizuális kötelespéldányt a NAVA jogosult közvetlenül a műsorszórásból 

rögzíteni. Ha a NAVA a közvetlen rögzítés jogával nem élt, a médiaszolgáltató az Alap vagy 

a keretei között működő szervezet – a műsor vetítésétől számított 60 napon belül közölt – 

felhívására legkésőbb 60 napon belül a műsorszámot a az NMHH Elnökének rendelete 

szerinti hordozón és módon rendelkezésre bocsátja. 

(3) A műsorszámok NMHH elnökének rendelete szerinti azonosító adatait a 

médiaszolgáltató a műsorszám nyilvánossághoz közvetítését követő három napon belül a 

NAVA rendelkezésére bocsátja. Változatlan formában történő ismételt nyilvánossághoz 

közvetítés esetén csak az azonosító adatokban bekövetkezett változásokat kell a 

kötelespéldány archívummal közölni.” 

(12) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény a következő 

13/A. §-sal egészül ki: 

„13/A. § A NAVA az Alap Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívumával az Alap 

vezérigazgatója által meghatározott, a Médiatanács által jóváhagyott integrált rendszerben 

működik.” 

(13) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény III. 

Fejezetének címe helyébe a következő szöveg lép: 

„A Médiatanács feladatai” 

(14) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 14. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. § (1) A Médiatanács törvényességi és szakmai felügyeletet gyakorol a NAVA 

működtetése felett. 
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(2) Az Mttv. 136. § (6) bekezdésére tekintettel, ha az Alap nem rendelkezik a NAVA 

működtetéséhez szükséges megfelelő forrással a Médiatanács határozatában – kizárólag a 

korlátozásra okot adó körülmény megszűnéséig – ideiglenesen korlátozhatja a NAVA 

működését a 4/B. § szerint. Az Alap vezérigazgatója jogosult e körben a Médiatanács döntését 

kezdeményezni, illetve előterjesztést tenni. 

(3) A Médiatanács 

a) dönt az audiovizuális kulturális örökség megőrzését, így különösen a műsorszámok 

védelmét szolgáló szakmai programokról, továbbá – a kötelespéldányok körén kívül – a 

műsorszámok gyűjtendő körének meghatározásáról (bővítéséről, szűkítéséről); 

b) közreműködik az audiovizuális kulturális örökség védelmére irányuló nemzetközi 

együttműködésben; 

c) évente jelentést tesz közzé az audiovizuális kulturális örökség védelmének helyzetéről; 

d) véleményt nyilvánít a NAVA gyűjteményének nyilvánosság számára történő 

hozzáférhetővé tételét érintő kérdésben.” 

(15) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 18. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„18. § Felhatalmazást kap az NMHH Elnöke, hogy rendeletben határozza meg 

a) az országos földfelszíni terjesztésű televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz 

közvetített, az e törvény hatálya alá tartozó műsorszámok közül az audiovizuális 

kötelespéldányok körét, valamint az audiovizuális kötelespéldányok szolgáltatásának részletes 

szabályait; 

b) a műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb 

követelményeit; 

c) a NAVA részére történő kötelező adatszolgáltatás körét, módját, az adatok 

nyilvánosságra hozatalának szabályait; 

d) a NAVA-hoz kapcsolódó országos nyilvántartás adattartalmát, vezetésének, 

nyilvánosságának szabályait; 

e) a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámok gyűjtésének és 

archiválásának módját és szabályait; 

f) a NAVA által ellátandó egyéb közszolgáltatásokat, feladatokat.” 

(16) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény IV. Fejezete 

a 18. §-át követően a következő alcímekkel egészül ki: 

„Átmeneti rendelkezések 

19. § (1) A NAVA-t mint országos közgyűjteményt – ide nem értve a (2) bekezdés szerinti 

vagyont – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nemzeti vagyonként nyilvántartásba veszi, és 

a tulajdonosi jogok gyakorlását a NAVA-hoz mint országos közgyűjteményhez tartozó 

vagyonelemek tételes nyilvántartásával e bekezdés hatálybalépését követő 60 napon belül 

átadja az Alapnak azzal, hogy az Alap az e bekezdés hatálybalépésétől jogosult a NAVA-hoz 

mint országos közgyűjteményhez kapcsolódó tulajdonosi jogokat gyakorolni, illetve az Mttv.-

ben és az e törvényben foglalt célok keretében és érdekében működtetni a NAVA-t. A Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az átadással egyidejűleg, az törvényhelyre való hivatkozással 

kivezeti a NAVA-t mint országos közgyűjteményt a nyilvántartásából. 

(2) A NAVA működtetés céljára nyújtott állami támogatásból a Neumann János Digitális 

Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Társaság) keletkezett, a 

NAVA megfelelő színvonalon történő működtetését szolgáló, az (1) bekezdés hatálya alá nem 

tartozó vagyon, ideértve a NAVA működtetéséhez kapcsolódó vagyoni jogokat és 

követeléseket is, az e bekezdés hatálybalépésével teljes egészében és térítésmentesen állami 

tulajdonba kerül. E vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az 
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e bekezdés hatálybalépésétől az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi joggyakorlására 

vonatkozó jogszabályok, így különösen az Mttv. 136. § (17) bekezdés szerint. 

(3) Nem minősül a (2) bekezdés szerinti vagyonátadásnak az általános forgalmi adóról szóló 

törvény hatálya alá tartozó ellenérték fejében teljesített termékértékesítés. 

(4) A (2) bekezdés alapján vagyonnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 

bekerülési értéke megegyezik a vagyonnak az átadás időpontjában a Társaság által vezetett 

könyv szerinti értékével. 

(5) A (2) bekezdés szerint átadott vagyon kizárólag a NAVA e törvény és az NMHH 

elnökének rendelete szerinti feladatainak, illetve az Alap Mttv. 100. § szerinti Archívumával 

összefüggő feladatok teljesítéséhez használható fel. 

(6) A (2) bekezdés szerint átadott vagyont, vagy annak egy részét, az ahhoz fűződő egyes 

jogosultságokat illetve kötelezettségeket az Alap vezérigazgatója az Alap keretei között 

működő, a NAVA működtetését végző szervezet részére a (4) szerinti feltételekkel átadhatja. 

E törvény alkalmazásában az Alap keretei között működő szervezetnek minősül az Alap 

kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezet. 

(7) A (2) bekezdés szerinti vagyonátadás adómentes. 

20. § (1) Az Alap jogosult a NAVA működtetését az Alap keretei között működő szervezet 

útján ellátni. Az Alap vagy az Alap keretei között a NAVA működtetését végző szervezet a 

NAVA fenntartásával, működtetésével közvetlenül összefüggő polgári jogi és munkajogi 

jogviszonyokban a Társaság jogutódjának minősül. A jogutód személyéről az Alap 

vezérigazgatója írásban értesíti az érintetteket. 

(2) A Társaság e rendelkezés hatálybalépése előtt létrejött, a NAVA működtetésével 

összefüggő szerződéses jogviszonyaiból eredő jogok és kötelezettségek a maguk egészében és 

változatlan feltételekkel szállnak át a (3) bekezdés szerinti jogutódra. Az alanyváltozás nem 

érinti a szerződő felek eredeti jogait és kötelezettségeit. Erre tekintettel a szerződéses 

jogviszonyokban megvalósuló alanyváltozás tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény 

szerződésmódosításra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók. 

(3) A vagyonátadás során a Társaságot terhelő, már teljesített szerződésekhez, a Társaságot 

terhelő, már teljesített kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó, el nem évült mellékkövetelések 

továbbra is a Társaságot terhelik. Ilyen jellegű igények az Alappal, illetve az NAVA 

működtetését végző, az Alap keretei között működő szervezettel szemben nem 

érvényesíthetők. 

21. § Az NMHH elnökének e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete 

hatálybalépéséig az azonos tárgykörben alkotott miniszteri rendeletet kell alkalmazni. 

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés 

22. § E törvény III. Fejezetének A Médiatanács feladatai alcíme az Alaptörvény IX. cikk (3) 

bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.” 

264. § A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 13. § 

nyitó szövegrészében a „kezdeményez” szövegrész helyébe a „kezdeményezhet” szöveg lép. 

265. § Hatályát veszti a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. 

törvény 15. §-a, 16. §-a és 2. melléklete. 

 

… 

217. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. 

törvény módosítása 

303. § (1) A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. 

törvény 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A digitális átállásnak legkésőbb 2014. december 31-ig kell megvalósulnia a digitális 

audiovizuális médiaszolgáltatások elérhetősége tekintetében Magyarország teljes területén 

úgy, hogy országosan a lakosság legalább kilencvennégy százalékát elérje a digitális televízió 

műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás, és a lakosság 

számára a kiskereskedelmi forgalomban elérhetőek legyenek a vételi eszközök (a 

továbbiakban: digitális átállás).” 

(2) A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 44. §-

át követően a következő alcímmel egészül ki: 

„Adatkezelés a vevőeszköz-támogatás érdekében 

44/A. § (1) A Hatóság a digitális vevődekóderek állami támogatására vonatkozó közfeladat 

ellátása során a támogatásra jogosultság megállapítása és a támogatás felhasználása 

jogszerűségének ellenőrzése céljából jogosult a támogatási jogosultsággal összefüggő – a (4)–

(6) bekezdésben meghatározott – személyes és különleges adatok kezelésére. 

(2) Az állami támogatásra való jogosultsággal összefüggő adatokat kezelő – a (3)–(6) 

bekezdés szerinti – állami, önkormányzati szerv a Hatóság megkeresésére 30 napon belül 

köteles adatot szolgáltatni a Hatóság részére. A megkeresés eljárási szabályait, az 

adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket a Hatóság elnöke – e törvény keretei 

között – az 53. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletében (e § 

alkalmazásában a továbbiakban: támogatási rendelet) határozza meg. 

(3) A Hatóság a támogatást igénylő jogosultakra vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szervtől, a kincstártól és a települési önkormányzat jegyzőjétől kérhet adatszolgáltatást, a 

támogatási jogosultságot megalapozó ellátások szerinti csoportosításban. 

(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől a Hatóság a társadalombiztosítási ellátásokkal 

összefüggésben 

a) természetes személyazonosító adatokat, 

b) a lakóhely (tartózkodási hely) adatait, 

c) a rokkantság, egészségkárosodás tényére és erre tekintettel megállapított ellátásra 

vonatkozó adatokat, és 

d) a keresetre, jövedelemre (nyugdíjra) vonatkozó adatokat 

igényelhet megkeresésében. 

(5) A kincstártól a Hatóság a családtámogatási és fogyatékossági ellátásokkal 

összefüggésben 

a) természetes személyazonosító adatokat, 

b) a lakóhely (tartózkodási hely) adatait, 

c) a fogyatékosság tényére, erre tekintettel megállapított ellátásra (fogyatékossági 

támogatás, vakok személyi járadéka) vonatkozó adatokat, valamint 

d) családtámogatási ellátásra vonatkozó adatokat 

igényelhet megkeresésében. 

(6) A települési önkormányzat jegyzőjétől a Hatóság a szociális ellátásokkal összefüggésben 

a) természetes személyazonosító adatokat, 

b) a lakóhely (tartózkodási hely) adatait, valamint 

c) a szociális ellátásra vonatkozó adatokat 

igényelhet megkeresésében. 

(7) Az adatkezelés során a Hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan 

védelemben részesüljenek, mint amilyenben az átadó állami, önkormányzati szervnél 

részesülnek. 

(8) A Hatóság által az e § alapján kezelt adatokat kizárólag a Hatósággal közszolgálati 

jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló azon személy 
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jogosult megismerni, aki a vevőeszköz-támogatási igénylés elbírálásával, a támogatás 

felhasználása jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatot lát el. 

(9) A Hatóság a vevőeszköz-támogatás ellenőrizhetősége és átláthatósága érdekében 

statisztikákat, összegzéseket, kimutatásokat készíthet a támogatásban részesülők köréről, a 

támogatás mértékéről. Ennek során a Hatóság biztosítja, hogy a kimutatásban személyes, 

illetve különleges adatok ne szerepeljenek. 

(10) A Hatóság az adatkezelésre a digitális átállással összefüggő állami vevőeszköz-

támogatás igénylésére nyitva álló határidőt követően is, legfeljebb azonban a digitális átállást 

követő két évig jogosult. Ezt követően a Hatóság a részére átadott adatokat törli. 

(11) A Hatóság a támogatási jogosultsággal összefüggő, a (4) bekezdés a) és b) pontjában, 

az (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 

adatokat átadhatja a vevőeszköz-támogatás lebonyolítását végző szervezetnek, gazdasági 

társaságnak, amelynek keretében a Hatóság az átadott adatoknak legalább olyan védelmét 

biztosítja, mint amilyenben a Hatóságnál, illetve az átadó állami, önkormányzati szervnél 

részesülnek.” 

(3) A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 44. 

§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az Mttv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatások 

digitális vételének ingyenesen, illetve az Mttv. 74. § (1) bekezdése szerinti díjon történő 

biztosítása érdekében a digitális vevődekóderek állami támogatására, illetve a vevődekóderek 

– helyszínen történő – beszerelésére, telepítésére, valamint az ehhez szükséges eszközök 

állami támogatására a közszolgálati analóg műsorszórás leállítását megelőzően legalább 

három hónapig, a közszolgálati analóg műsorszórás leállítását követően pedig legalább egy 

hónapig, versenysemleges módon, a kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel 

rendelkező rászoruló háztartások részére, indokolt esetben és mértékben, kérelem alapján, a 

Hatóság elnöke rendeletében meghatározott módon kerülhet sor. Az állami támogatás 

részletes szabályait a Hatóság elnöke rendeletben határozza meg.” 

(4) A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 45. 

§ (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A digitális átállás forrásai kizárólag a következő célok érdekében használhatók fel:) 

„c) a digitális átállással kapcsolatos állami kommunikáció pályázat útján, vagy” 

(5) A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53. 

§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy az államháztartásért felelős miniszter 

véleményének kikérésével rendeletben állapítsa meg a közszolgálati médiaszolgáltatások 

digitális vételének biztosítása érdekében a digitális vevődekóderek, illetve a vevődekóderek 

helyszínen történő beszerelésére, telepítésére, valamint az ehhez szükséges eszközök állami 

támogatására vonatkozó szabályokat és az állami támogatásra való jogosultsággal összefüggő 

adatszolgáltatás rendjét.” 

304. § A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (1) bekezdés c) pontjában és 39. § (5) bekezdés b) 

pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 

b) 6. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” 

szöveg, 

c) 7. § (1) bekezdésében a „nem a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „a nem 

Magyarország” szöveg, 

d) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „Magyar Köztársaság Kormányának” szövegrész 

helyébe a „Kormány” szöveg, 
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e) 43/M. § (2) bekezdés a) pontjában az „Alkotmánynak” szövegrész helyébe 

„Alaptörvénynek” szöveg 

lép. 

305. § (1) Hatályát veszti a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi 

LXXIV. törvény preambulumában az „ , összhangban az Alkotmány 61. § (4) bekezdésével” 

szövegrész. 

(2) Hatályát veszti a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi 

LXXIV. törvény IV. Fejezete. 

 

… 

 

263. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása 

360. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) E törvény hatálya a központi államigazgatási szervekre, a Kormány tagjaira, az 

államtitkárokra, valamint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a közigazgatási 

államtitkárokra és a helyettes államtitkárokra terjed ki.” 

(2) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül 

ki: 

(Központi államigazgatási szerv) 

„i) az önálló szabályozó szervek.” 

(3) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(Autonóm államigazgatási szerv) 

„b) az Egyenlő Bánásmód Hatóság,” 

(4) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Önálló szabályozó szerv 

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.” 

 

… 

 

268. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi 

CIV. törvény módosítása 

370. § A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény IX. Címe a következő 23/A. §-sal egészül ki: 

„23/A. § E törvény 1–9. §-a és 12–21. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján 

sarkalatosnak minősül.” 

371. § A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény 
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a) preambulumában a „véve – tekintettel az Alkotmány 61. §-ára – megalkotja a” 

szövegrész helyébe a „véve, a” szöveg, „szóló alábbi törvényt” szövegrész helyébe a 

„következő törvényt alkotja” szöveg, 

b) 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a 

„Magyarországon” szöveg, 

c) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (4) bekezdésében, 10. §-ában, 13. §-ában és 

15. § (3) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a 

„Magyarország” szöveg, 

d) 2. § (2) bekezdés a)–e) pontjában és 3. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” 

szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg, 

e) 2. § (3) bekezdésében és 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrészek 

helyébe a „Magyarország” szöveg, 

f) 4. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság jogrendje” szövegrész helyébe a 

„Magyarország” szöveg, a „ , valamint biztosítja” szövegrész helyébe az „és” szöveg, 

g) 11. §-ában az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” 

szöveg, 

h) 16. §-ában az „a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét” szövegrész helyébe az „az 

alkotmányos rendet” szöveg, 

i) 20. § (9) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg 

lép. 

 

… 

 

277. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény módosítása 

389. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 86. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A Kuratórium akkor tekintendő megalakultnak, amikor tagjait megválasztják és az 

elnökét, valamint egy további tagját a Médiatanács delegálja. A Kuratórium Országgyűlés 

által választott tagja az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény 

szerint, elnöke és delegált tagja hivatalba lépése alkalmával az Országgyűlés elnöke előtt az 

egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt 

tesz.” 

(2) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 87. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Az eredményes jelölést követően az új tagot az Országgyűlés a jelenlevő képviselők 

kétharmadának szavazatával választja meg a már működő megválasztott Kuratórium tagjai 

mandátumának lejártáig terjedő időszakra. A Kuratórium új tagja az egyes közjogi 

tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerint esküt tesz.” 

(3) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 109. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) önálló szabályozó 

szerv, amely kizárólag a törvénynek van alárendelve.” 

(4) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 109. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A Hatóság elnöke évente beszámol a Hatóság tevékenységéről az Országgyűlésnek.” 

(5) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 119. §-át megelőző alcímének címe helyébe a következő szöveg lép: 
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„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének beszámolója” 

(6) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 119. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Hatóság elnöke minden év május 31-ig beszámolót terjeszt az Országgyűlés elé a 

Hatóság előző évi tevékenységéről. A beszámolóban:” 

(7) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 128. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Médiatanács elnöke és tagja az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és 

fogadalmáról szóló törvény szerint esküt tesz.” 

(8) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény Hatodik része a következő VI/A. Fejezettel egészül ki: 

„VI/A. Fejezet 

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés 

229. § E törvény 1–203. §-a, 206–218. §-a, 1. számú melléklete és 4. számú melléklete az 

Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.” 

 

390. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 

a) preambulumában az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg, 

b) 1. § (1) bekezdésében, 82. § c) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe 

a „Magyarországon” szöveg, 

c) 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 1. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 

42. § (1) bekezdés e) pontjában, 42. § (5) bekezdésében, 70. § (4) bekezdés a) pontjában, 73. 

§ (7) bekezdés b) pontjában, 73. § (7) bekezdés záró szövegrészében, 99. § (1) bekezdésében, 

176. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 179. § (1) bekezdésében, 180. § (1) bekezdésében, 

203. § 28. pontjában, 203. § 37. pont c) és e)–f) alpontjában, 203. § 52. pontjában, 1. számú 

melléklet 1. pont i) alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a 

„Magyarország” szöveg, 

d) 1. § (2) bekezdés a) pontjában és 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” 

szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg, 

e) 1. § (2) bekezdés b)–e) pontjában, 1. § (5) bekezdésében, 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 

178. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” 

szöveg, 

f) 1. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a 

„Magyarország területén” szöveg, a „Magyar Köztársaság tulajdonában” szövegrész helyébe 

a „Magyarország tulajdonában” szöveg, 

g) 1. § (6) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe a 

„Magyarország területére” szöveg, az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a 

„Magyarország” szöveg, 

h) 3. §-ában az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” 

szöveg, 

i) 5. §-ában, 70. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, 101. § (1) bekezdés f) pontjában a 

„Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 

j) 41. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a 

„Magyarországon” szöveg, 

k) 41. § (2) bekezdésében a „tartozó, a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „tartozó, 

Magyarország” szöveg, az „és a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „és a 

Magyarország” szöveg, 
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l) 48. § (4) bekezdés a) pontjában az „az Alkotmánynak megfelelően kihirdetett 

szükségállapot” szövegrész helyébe az „a szükségállapot” szöveg, 

m) 56. § c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „a Magyarország” 

szöveg, az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg, 

n) 83. § (1) bekezdés d) pontjában az „az alkotmányos rend” szövegrész helyébe az „a 

törvényes rend” szöveg, 

o) 111. § (4) bekezdésében, 117. § (2) bekezdésében és 124. § (2) bekezdésében a 

„választójoggal rendelkezik” szövegrész helyébe a „választható” szöveg, 

p) 177. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe a 

„Magyarország területére” szöveg, az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a 

„Magyarország területén” szöveg, a „kizárólag a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a 

„kizárólag a Magyarország” szöveg, 

q) 176. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Magyar Köztársaság területére” 

szövegrész helyébe a „Magyarország területére” szöveg, a „Magyar Köztársaság területén” 

szövegrész helyébe a „Magyarország területén” szöveg, 

r) 179. § (1) bekezdésében és 180. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságon kívül” 

szövegrész helyébe a „Magyarországon kívül” szöveg, 

s) 1. számú melléklet 1. pont k) alpontjában az „a Magyar Köztársasággal” szövegrész 

helyébe a „Magyarországgal” szöveg 

lép. 

 

391. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 

a) 142. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszéktől” szöveg, a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” 

szöveg, 

b) 153. § (8) bekezdésében, 155. § (4) bekezdésében a „Fővárosi Bírósághoz” szövegrész 

helyébe a „Fővárosi Törvényszékhez” szöveg, a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a 

„Fővárosi Törvényszék” szöveg, 

c) 161. § (2) bekezdésében, 164. § (2) bekezdésében és 165. § (6) bekezdésében a „Fővárosi 

Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg, 

d) 173. § (9) bekezdésében a „Fővárosi Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszékhez” szöveg, a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” 

szöveg, 

e) 175. § (5) és (6) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszék” szöveg, 

f) 189. § (8) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszék” szöveg 

lép. 

392. § Hatályát veszti a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény HATODIK RÉSZ V. Fejezete, VI. Fejezete, 2. számú melléklete és 3. 

számú melléklete. 

 

… 
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304. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 

2011. évi CLXIX. törvény módosítása 

430. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXIX. 

törvény 14. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: 

„(2) Az Mktv. 36. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) 2012. január 1-jével a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH) 

költségvetésén belül a mozgóképszakmai hatóság működését biztosító költségvetési 

előirányzatai (pénzügyi kerete), valamint a Nemzeti Filmiroda KÖH által 2007. január 1-jével 

átvett vagyona, tételes elszámolás keretében átadásra kerül az NMHH részére. 

(5) A mozgóképszakmai hatósági feladatok körében 2012. január 1-jétől az NMHH a KÖH 

jogutódja. 2012. január 1-jét megelőzően a mozgóképszakmai feladatok ellátása során 

keletkezett minden iratot, elektronikusan tárolt adatot át kell adni az NMHH részére, amely 

azokat tárolja és kezeli.”” 

(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXIX. 

törvény 15. §-a a következő szöveggel lép hatályba: 

„15. § Az Mktv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„37. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a nemzeti 

filmvagyonba tartozó filmalkotások többcsatornás és hatékony terjesztésének szabályait, 

valamint a terjesztésből befolyt bevétel felosztásának módját. 

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 

a) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével a nem filmgyártásra 

vonatkozó mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának egyes szabályait, 

b) a 25. § (2) bekezdése szerinti „art” mozivá minősítéshez szükséges feltételeket és a 

moziknak a fogyatékkal élő emberek számára való hozzáférhetőségének feltételeit, 

c) az „art” besorolású mozik üzemeltetésének, valamint az „art” besorolású filmalkotások 

terjesztésének támogatására vonatkozó részletes szabályokat.”” 

(3) Nem lép hatályba a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2011. 

évi CLXIX. törvény 9. §-a. 

 

… 

308. Záró rendelkezések 

436. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) Az 1–36. §, a 38–44. §, a 45. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdése, a 46–73. §, a 74. § (2) 

bekezdése, a 75. §, a 76. §, a 77. § (2)–(8) és (10) bekezdése, a 78–83. §, a 84. § (1)–(4), (6)–

(15) és (17)–(20) bekezdése, a 85–233. §, a 235–255. §, a 256. § (1)–(6) és (10)–(12) 

bekezdése, a 257–278. §, a 279. § (1), (4), (5) és (7)–(10) bekezdése, a 280–284. §, a 285. § 

(1)–(8) és (12)–(14) bekezdése, 286–350. §, a 354–362. §, a 364–375. §, a 377–381. §, a 383–

393. §, a 395–398. §, a 400–403. §, a 405. §, a 406. § és a 420. § 2012. január 1-jén lép 

hatályba. 

(3) A 234. § 2012. február 1-jén lép hatályba. 

(4) A 363. § 2012. március 1-jén lép hatályba. 

(5) A 37. §, a 256. § (7) bekezdése, a 285. § (9) bekezdése 2012. április 1-jén lép hatályba. 

(6) A 74. § (1), (3) és (4) bekezdése 2012. június 1-jén lép hatályba. 

(7) A 77. § (1) és (9) bekezdése, valamint a 279. § (2), (3) és (6) bekezdése 2012. augusztus 

15-én lép hatályba. 
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(8) A 256. § (8) és (9) bekezdése, valamint a 285. § (10) és (11) bekezdése 2013. január 1-

jén lép hatályba. 

(9) A 45. § (4) bekezdése, valamint a 84. § (5) és (16) bekezdése 2014. január 1-jén lép 

hatályba. 

 

437. § E törvény 

a) 25. (1) bekezdése, 26. §-a és 27. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése, 

b) 28. §-a, 29. §-a, 31. §-a, 32. §-a, 33. § (1) és (2) bekezdése és 34. §-a az Alaptörvény 4. 

cikk (5) bekezdése, 

c) 35. §-a és 36. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, 

d) 71. § (1) bekezdése, 72. §-a, 73. § (2) bekezdése és 161. alcíme az Alaptörvény G. cikk 

(4) bekezdése, 

e) 145. § (1), (3)–(6) bekezdése, 146. § a), b) és i) pontja és 147. §-a az Alaptörvény XXIX. 

cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése, 

f) 132. alcíme az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése, 12. cikk (5) bekezdése és 25. cikk (7) 

bekezdése, 

g) 244. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése, 

h) 263. § (13) és (14) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, 

i) 365. § (1) bekezdése és 366. §-a az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) 

bekezdése, 

j) 371. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, 

k) 385. § (1)–(10) bekezdése az Alaptörvény 23. cikke és 42. cikke, 

l) 389. § (1)–(7) bekezdése és 390–392. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. 

cikke, 

m) 282. alcíme az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése, 

n) 290. alcíme az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése, 

o) 414. §-a, 415. § a)–k) pontja és 416. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. 

cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése, 

p) 417. §-a az Alaptörvény 53. cikke és 54. cikke, 

q) 296. alcíme az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése, 

r) 432. §-a, 433. § (2) bekezdése és 434. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése 

alapján sarkalatosnak minősül. 

 

 

Dr. Schmitt Pál s. k., 

köztársasági elnök 

Kövér László s. k., 

az Országgyűlés elnöke 

 


