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Költségvetési, pénzügyi
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és számvevőszéki bizottságának

Kulturális és sajtó-
bizottságának

aj án 1ása

a gazdasági reklámtevékenységró7 szóló 1997. évi LVIII. törvény
módosításáról szóló T/1139. számú törvényjavaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban : Gazdasági
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, valamint az Egészsé ügyi bizottsága, megvitatta a
gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997 . évi LVIII. törvény módosításáról szóló, T/1139 .
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1139/2-3., 8-12. számú
módosító javaslatokat .

Az Európai ügyek bizottsága, a Költségvetési bizottság és a Kulturális és sajtóbizottság
a 2006. november 8-i ülésén megállapította, hogy feladatkörébe tartozó módosító indítvány
nem érkezett, ezért az ajánlás pontjairól nem foglalt állást .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Grtv . : a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997 . évi LVIII. törvény
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1 . Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 2 . §-át új (1) bekezdéssel a Grty . 2. §
új d) pontjával javasolja kiegészíteni :

„2 . § A Grty . 2 . §-a a következő d) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi d)-w) pontok
e)-x) pontra változnak :

[E törvény alkalmazásában :]

d) Dohányáru eladási helye : az üzlet jellegét, kialakítását figyelembe véve az egyéb
termékektől elkülönített, a cigarettát, dohányárut vásárolni nem kívánók számára elkerülhető,
nem szem előtt lévő helyen álló polc, illetve egyéb tároló eszköz, vagy az üzlethelyiség erre a
célra elkülönített, a fenti kritériumoknak megfelelő része .

L2,) A Grty. 2. §-a a következő [x)] y) ponttal egészül ki :

[E törvény alkalmazásában.]

„[x)] y) Szponzorálás : minden olyan hozzájárulás valamely rendezvényhez,
tevékenységhez, továbbá - rendezvénnyel vagy tevékenységgel összefüggésben - valamely
személy számára, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása valamely áru
vásárlásának vagy igénybevételének ösztönzése ."

Indokolás : Lásd a T/1139/8 . sz. módosító javaslat
indokolását .

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak
szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2 . Dr. Magyar Bálint és Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 2 . §-ában a Grty.
2. §-át új d) ponttal javasolja kiegészíteni :

„A Grty. 2. §-a a következő ú	 [x)] ponttal egészül ki és a további pontok elnevezése
értelemszerűen módosul : :

[E törvény alkalmazásában .-]

d) Dohányáru eladási helye : az üzlet jellegét, kialakítását figyelembe véve az egyéb
termékektől elkülönített, a cigarettát, dohányárut vásárolni nem kívánók számára elkerülhető,
nem szem előtt lévő helyen álló polc, illetve egyéb tároló eszköz, vagy üzlethelyiség erre a
célra elkülönített, a fenti kritériumoknak megfelelő része."

Megjegyzés: A módosító javaslat kizárólag a felvezető szövegében tér el az ajánlás 1 . pontjában ismertetett
módosító indítványtól . A javaslat feltehetőleg a rendelkezés új (1) bekezdésként történő

beszerkesztésére irányul .

Indokolás: Lásd a T/1139/11 . sz. módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 3. § -át új (1) bekezdéssel -a Grty . 13 .
§ (4) bekezdését érintően -javasolja kiegészíteni :

„3 . § ( 1) A Grty.13 . &(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4)Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki

a) a kizárólag a dohányáru forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámra,
b) azokra a sajtótermékekre, amelyeket nem a Európai Gazdasági Térség tagállamainak

területén nyomtattak és adtak ki, és elsődlegesen nem az Európai Gazdasági Térség
tagállamainak területén való forgalmazásra állítottak elő ."

A Grty . 13 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

"(5) Nem nyújtható szponzorálás dohányárura vonatkozóan olyan rendezvényhez illetve
tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy azokban zajlik,
vagy más módon határokon átnyúló hatással rendelkezik ."
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Indokolás : Lásd a T/1139/9 . sz . módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Dr. Magyar Bálint és Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 3. §-inak a
következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja :

„A Grty. 13 . §[-alának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve a következő
(5) és (6) bekezdéssel egészül ki :

(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki
a) a kizárólag a dohányáru forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámra,
b) azokra a sajtótermékekre, amelyeket nem az Európai Gazdasági Térség tagállamainak

területén nyomtattak vagy adtak ki, és elsődlegesen nem az Európai Gazdasági Térség
tagállamainak területén való forgalmazásra állítottak elő .

"(5) Nem nyújtható szponzorálás dohányárura vonatkozóan olyan rendezvényhez illetve
tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy azokban zajlik,
vagy más módon határokon átnyúló hatással rendelkezik .

(6) Tilos minden olyan hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez vagy
valamely személy számára, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása dohányáru
értékesítésének ösztönzése ."

Megjegyzés:

	

A módosító indítvány ismertetése során a gyakorlatnak megfelelő jelölés alkalmazására került

sor .

Indokolás : Lásd a T/1139/10 . sz. módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . eKyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Laboda Gábor és Kránitz László képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Grty .
16. §-át új (8) bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

„5 .,§ (8) A reklámfelügyelete eljárást ügyfélként kezdeményező társadalmi
szervezeteknek, az eljárás megkezdésével egyidejűleg igazolniuk kell, hogy bíróságon
bejegyzett, nyilvántartott társadalmi szervezetként működnek .
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Megjegyzés:

	

A módosító javaslat elfogadása esetén a felvezető szövege a (8) bekezdésre utalással egészül

ki .

Indokolás: Lásd a T/1139/2 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Laboda Gábor és Kránitz László képviselő a törvényjavaslat 6. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő [30.] 90. napon lép hatályba, rendelkezéseit
a hatálybalépését követően nyújtott szponzorálásokra kell alkalmazni ."

Indokolás : Lásd a T/1139/3 . sz. módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Grty. 13 . § (5) bekezdésének
a következő módosítását javasolja :

/3. §A Grty. 13. §-a a következő (S) bekezdéssel egészül ki:/

"(5) Nem nyújtható szponzorálás dohányárura vonatkozóan olyan rendezvényhez .,
illetve tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy azokban
zajlik, vagy más módon határokon átnyúló hatással rendelkezik ."

Indokolás : Lásd a T/1139/12/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvtani pontosítást tartalmaz .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője támogatja

8. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 6 . § (3) bekezdés c) és f) pontjának a
következő módosítását javasolja :

/(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg/



„c) a Grty_ 16 . §-a (2) bekezdésének első mondatában a „gazdasági
reklámtevékenységre" szövegrész helyébe a „gazdasági reklámtevékenységre vagy a tiltott
szponzorálásra" szöveg,"

„f) a Grty. 18. §-ának (1) bekezdésében a „reklám jogsértő voltát" szövegrész helyébe a
„reklám jogsértő voltát[,] vagy a tiltott szponzorálást (a továbbiakban együtt : jogsértés)" szöveg
ép .
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Megjegyzés : A módosító indítvány nyelvtani pontosítást tartalmaz .

Indokolás : Lásd a T/1139/12/2 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője támogatja

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2006 . november 9.

Puch László s .k.,
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke

Dr. Eörsi Mátyás s.k.,
az Európai ügyek

bizottságának elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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