
Orv&w tiz?és Hivatala

.~ , . . ~, tYn : i79319

úrkezelt: 2013 FEBR 2

Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdés e
és 102. § (1) bekezdése alapján Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása című
T/9929 . számú javaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) a következ ő
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A Javaslat 5 . cikk (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) Az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges megfelelő tájékoztatás,	 valamint az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében, [sarkalatos törvényben meghatározottak szerint, az]
politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték nélkül közölhető . Az országgyűlés i
képviselők általános választásán országos listát, [támogatottsággal rendelkez ő pártok és más ]
illetve az európai parlamenti képvisel ők választásán listát állító jelölő szervezetek [számára] által
és érdekében, az országgyűlési képvisel ők és az európai parlamenti képvisel ők választását
megelőzően,	 kampányidőszakban [ingyenesen és egyenlő feltételek mellett biztosítani kell a
választási] politikai [hirdetések] reklám - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint-
kizárólagközszolgálati médiaszolgáltatások[ban] útján, egyenlő feltételek mellett tehető [való]
közzé[tételét] . [Sarkalatos törvény más választási politikai hirdetések közzétételé t
korlátozhatja .]"
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Indokolá s

A módosító javaslat biztosítja az Alaptörvény IX. cikke (2) bekezdésének megvalósítása jegyében ,
hogy a politikai reklámok ellenérték nélkül kerüljenek a médiaszolgáltatásokban közzétételre, azo k

közlése ne pénzügyi viszonyokon alapuljon. Az országgyűlési képviselők általános választását és az

európai parlamenti választásokat megel őző kampányidőszakban televíziós és rádiós politikai

reklámok csak a közszolgálati csatornákon tehet ők közzé . Ennek lehetősége ugyanakkor sarkalatos

törvényben meghatározottak szerint valamennyi jelöl ő szervezet számára ingyenesen és egyenl ő
feltételek mellett biztosított .

Budapest, 2013 . február 25 .
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