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az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az
egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefügg ő
módosításáról szóló T/11208. számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő 12 . alcímmel és 18 . §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a további
szerkezeti egységek számozása és az azokra vonatkozó hivatkozások ennek megfelel ően
módosulnak :

„12. A gazdasági reklámtevékenység alapvetőfeltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 . évi
XLVIII. törvény módosítása

18 .§

(1) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 . évi
XLVIII . törvény (a továbbiakban : Grtv.) 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki :

„(9) E § alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy
reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe ,
és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokró l
szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény . ”

(2) A Grtv. 6. § (4) bekezdésében az „A postáról szóló 2003 . évi Cl. törvényben meghatározott
címzett reklámküldeményben reklám” szövegrész helyébe a „Címzett reklámküldemény” szöve g
lép.”
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INDOKOLÁS

Az Országgyűlés 2012 . októberében elfogadta a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX.
törvényt (a továbbiakban : Postatv.), amely átalakította a postai szolgáltatatók és posta i
szolgáltatások jogszabályi hátterét .

Az új szabályozás 2013 . január 1-jétő l hatályos, azonban az átmeneti rendelkezés felhatalmazása i
alapján mindazok, akik 2012. december 31-én a postáról szóló 2003 . évi CI. törvény szabályai
szerint postai szolgáltatás nyújtására jogosultak, a szolgáltatás nyújtását 2013 . június 30-ig
folytathatják a törvényi kijelölés vagy nyilvántartásba vételükről szóló hatósági határozatban
foglaltak alapján, a 2012 . december 31-én hatályos, a postáról szóló 2003 . évi Cl. törvénynek
megfelelő általános szerződési feltételeik szerint .

Ezen rendelkezés szerint postai szolgáltatás nyújtására jogosult személyek az általános szerz ődési
feltételeiket legkésőbb 2013 . június 30-ig folyamatosan vagy egy ütemben feleltethetik meg a
Postatv. rendelkezéseinek. 2013. július 1-jétől kizárólag a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően
hatósági nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jogosultak postai szolgáltatás nyújtására .

A Postatv. már nem nevesíti külön postai küldeménytípusként a címzett reklámküldeményt, íg y
ezen szolgáltatástípus, 2013 . július Hét követő fenntarthatóságához, szükséges a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 . évi XLUIII . törvény
módosítása .

Budapest, 2013 . május „
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