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Módosító javaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a pártok míí Méséró7 és gazdálkodásáról szóló
1989. évi A=IL törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint
ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról" szóló T/237. szamu
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 7 . §-nak alábbi módosítását javasolom :

„A választási eljárásról szóló 1997 . évi C . törvény (a továbbiakban : Ve.) 40 . §-a a
következő új (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989 . évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ptv.) 4. § (3) bekezdés a)-[d)] j pontjaiban meghatározott szervezet,
valamint mindezek közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő jogi
személy és jogi személyiség nélküli szervezet a választási kampány [idején] évében,
valamint azt megelőző fél évben a tevékenységét ismertető, magyarázó vagy
népszerűsítő hirdetést vagy közérdekű közleményt nem tehet közzé, továbbá a 40/A. §
rendelkezései szerint sem folytathat kampánytevékenységet ."

Indokolás

A törvényjavaslat - helyesen - az eddigi gyakorlattól eltérően kizárja a választási kampányból
az állami és önkormányzati szerveket . Ugyanakkor, vélhetően szabályozási pontatlanságból, a
tiltást a teljes választási kampány idejére és valamennyi jogi személyre és jogi személyiség
nélküli szervezetre is kiterjeszti, azzal, hogy a Ptv . 4 § (3) bekezdés d) pontjára is visszautal .
Ezáltal több mint két hónapra gyakorlatilag a teljes gazdasági reklám tevékenységet kiiktatná,
hiszen lényegében csak a magánszemélyek számára engedélyezné ezen időszak alatt, hogy



tevékenységüket ismertető, magyarázó vagy népszerűsítő hirdetést vagy közérdekű
közleményt tegyenek közzé .

A javaslat, kiigazítva a fenti pontatlanságot, csak az állami és önkormányzati szervek
részvételével működő szervezetekre terjesztené ki a tilalmat, meghosszabbítva ugyanakkor -
figyelemmel a 2006-os kampány tapasztalatara - mindenki tekintetében annak időtartamát, a
teljes választási, illetve az azt megelőző fél évre .

Budapest, 2006 . július 4.
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