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Módosító iavaslat

Kővér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

	

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. § (1)
bekezdése alapján az egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefiigg ő
módosításáról szóló T/12912 számú javaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

I. A törvényjavaslat 8 . §-ában foglalt Ve. 147/A. § (2) bekezdése a következők szerint
módosul :

„(2) Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a
pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésére áll ó
idő tartam [négyszázhetven] hatszáz perc, a nemzetiségi listát állító jelöl ő szervezetek
politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésére álló időtartam [százharminc] listánként
tíz perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes pártlisták, illetve az
egyes nemzetiségi listák között egyenlő arányban kell felosztani . A jelölő szervezet
rendelkezésére álló id őtartamot közszolgálati médiaszolgáltatónként egyenlő arányban kel l
felosztani .”

II. A törvényjavaslat 8 . §-ában foglalt Ve . 147/A. § (5) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :

„(5) A közszolgálati médiaszolgáltató a jelölő szervezet által megjelölt napon és id ősávban
köteles a politikai reklámot közzétenni . A jelölő szervezet politikai reklám közzétételét eg y
idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérheti, 	 annak tartalmáért
a médiaszolgáltató nem felelős .”

Indokolás

A javaslat a pártok listái esetében megtartaná a hatszáz perc id őtartamot, míg a nemzetiségi
listák esetében fúggetlenítené az időkeretet attól, hogy hány lista van és egységesen minden
nemzetiségi lista esetében tíz percet határozna meg . Ezzel kiküszöbölhetőek lennének olyan
aránytalanságok, hogy – miközben indokolt, hogy a pártok több lehet őséghez jussanak, mint a



nemzetiségek – sok pártlista és kevés nemzetiségi lista esetén egy-egy nemzetiség hasonl ó
arányban részesülne időkeretből, mint egy párt.
Miközben jogos az, hogy a nemzetiségek is közzétehessenek reklámot, addig a listákat ,
súlyuk szerint lenne szükséges differenciálni . Vagyis a pártlisták, amelyeken kiosztható a
képviselőhelyek majdnem fele nagyobb reklámidőt kapjanak, mint a nemzetiségi listák . A
javaslat ezt a helyzetet kívánja kezelni azzal, hogy a pártoknak együtt 600 percet, a
nemzetiségeknek listánként 10 percet biztosítana .

A javaslat továbbá rögzíti, hogy mivel a politikai reklám készítője a jelölő szervezet, ezért
annak tartalmáért a médiaszolgáltató nem lehet felel ős .

Budapest, 2013 . november 11 .
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