
2013. évi . . . törvény

a közpénzbő l finanszírozott állami propaganda megtiltásához szüksége s
törvénymódosításokról

1. §

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény a következő 41/A. §-sal egészül ki:

„ 41 . (1) Az államháztartás alrendszereib ől reklámra és egyéb fizetett kommunikációra csak abban az

esetben tehető kötelezettségvállalás, ha az a címzettek számára jogaik gyakorlásához és kötelezettségei k

teljesítéséhez más módon nem biztosítható segítséget nyújt .

(2) A költségvetési szerv reklám- és egyéb fizetett kommunikációs tevékenysége nem irányulha t

különösen:

a) a választópolgárok választáson vagy népszavazáson hozott döntése tartalmának befolyásolására,

b) politikai párt vagy a választáson jelöltet állító szervezet támogatására ,

c) a költségvetési szerv vagy bármely más, állami vagy önkormányzati szerv tevékenységéne k

értékelésére, eredményeinek ismertetésére.”

2 .

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény 350 . §-a a következő (3) bekezdéssel

kiegészülve lép hatályba:

„(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az államháztartásról szóló törvénynek az

államháztartás alrendszereibő l reklám- és egyéb fizetett kommunikációs tevékenység végzésére
vonatkozó szabályait a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés vagy az európai polgár i

kezdeményezés eredményének befolyásolása céljából megszegi .”

5 . §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba .

(2) Ez a törvény a kihirdetését követő hónap második napján hatályát veszti.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A magyar demokrácia működésének legnagyobb akadálya évtizedek óta a párt- és
kampányfinanszírozás rendezetlensége . Ezt a problémakört nem hogy nem oldott meg a közjog i
rendszer teljes újratervezésével a hivatalban lévő Országgyű lés alkotmányozó többsége, hanem bő
egy évvel a 2014-es választások előtt pontosan ugyanúgy, teljes átláthatatlanságban működhetnek a
pártok bújtatott és kevésbé bújtatott finanszírozási útjai, és pontosan úgy, csak hatékonyabban
düböröghet a közpénzből folytatott kormánypárti sikerkampány, mint négy, nyolc vagy tizenkét
éve. A helyzet megváltoztatása érdekében egyrészt el kell végre fogadni az LMP által már a ciklu s
első hónapjaiban javasolt kampányfinanszírozási reformot, másrészt konkrét tilalmakat kell szabni a
kormányzati és egyéb állami sikerpropagandával szemben. E törvényjavaslat az utóbbi cél
megvalósulására irányul .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A Javaslat általános tartalmi követelményt állapít meg minden (állami vagy önkormányzati )
közpénzből finanszírozott kommunikációra . A követelmény lényege : a fizetett kommunikációnak
minden esetben a címzettek által felhasználható gyakorlati információt kell megjelenítenie, é s
természetesen önmagában az elért eredmények ismertetése vagy a költségvetési szer v
tevékenységének, fontosságának méltatása nem ilyen.

A szabály természetesen a közhivatalt ellátók részvételét a politikai vitákban, illetve
szólásszabadságukat nem korlátozza : ha ez nem kerül közpénzbe, akkor úgy propagálhatják
tevékenységük sikerét, ahogy nem szégyellik .

A 2. §-hoz

A törvényjavaslat a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgár i
kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény tényállását egészíti úgy ki, hogy a bújtatott állam i
pártkampány-tevékenység is e tényállás szerint minősüljön. Az államháztartási törvénybe a
Javaslattal beillesztett egyértelmű tilalmak a tényállást számonkérhetővé teszi, a három év
szabadságvesztésig terjedő büntetési tétel pedig arányos fenyegetettséget jelent .

A 3. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés :



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kővér László úrnak
az Országgy ű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (Ü(. 30 .) OGY határozat 87 . § (2) bekezdése

alapján mellékelten benyújtom a közpénzbő l finanszírozott állami propaganda megtiltásához

szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2013 . március 4 .

dr. Schiffer Andrá s

független képviselő
(LMP)
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