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Gazdasági bizottságának Egészségügyi bizottságának 

 
 

Kulturális és sajtó 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 
módosításáról szóló T/16290. számú törvényjavaslat 
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(Együtt kezelendő a T/16290/9. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Egészségügyi bizottsága, valamint Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális 
bizottság) megvitatta a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 
módosításáról szóló, T/16290. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/16290/10. számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 
 

I. 
 
 

1.  Göndör István, dr. Schvarcz Tibor és Béki Gabriella képviselők – kapcsolódva 
Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály és Göndör István képviselők T/16290/7. számú 
módosító indítványához (T/16290/9. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 9. §-ában a 
Grtv. módosításáról szóló 2001. évi I. törvény 15. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés felvételét javasolják: 
 
 /9. § A Grtv. módosításáról szóló 2001. évi I. törvény 15. §-ának (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (5) bekezdéssel egészül ki:/ 
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 "(5) [A Grtv. módosításáról szóló      . évi    törvény hatályba lépését megelőzően 
megkötött szerződések alapján, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzett 
reklámtevékenység a szerződések lejártáig változatlan feltételekkel folytatható.] 
 
 A (4) bekezdésben szabályozott felmentés kizárólag olyan, évente a Magyar 
Köztársaság területén megrendezett esemény vonatkozásában adható, amelyet első 
alkalommal 1990. január 1. napját megelőzően rendeztek és megrendezésére 2004. május 1. 
napját megelőzően kötöttek szerződést." 
 

Indokolás: Lásd a T/16290/10. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Egészségügyi biz. támogatja 
- a Kulturális biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

II. 
 
 
 A T/16290/9. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Kulturális bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője utólag az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
1. nem támogatja nem ért egyet
2. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
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Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  
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