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2016. évi . . . törvény
egyes törvényeknek a közpénzbő l finanszírozott propagandát megtiltó módosításáró l

1. §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködésérő l szóló 2009 . évi CXXII . törvény a
következő 7/J . §-sal egészül ki :

„7/J. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság reklámra és egyéb fizetett kommunikációra csak
abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha az a címzettek számár a
a) jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, más módon nem biztosíthat ó
segítséget nyújt, vagy
b) az általa piaci versenyben nyújtott konkrét szolgáltatás igénybevételére vagy árucikk megvásárlására
ösztönöz .

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság reklám- és egyéb fizetett kommunikációs tevékenysége ne m
irányulhat különösen :
a) a választópolgárok választáson vagy népszavazáson hozott döntése tartalmának befolyásolására ,
b) politikai párt vagy a választáson jelöltet állító szervezet támogatására ,
c) a köztulajdonban álló gazdasági társaság tevékenységének értékelésére, eredményeinek ismertetésére .

(3) az (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelmények megsértésével megkötött szerz ődés semmis.”

2. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 418. §-sal egészül ki :

„ 418. § (1) Az államháztartás alrendszereiből 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 . Az e követelmény megsértésével megkötött
szerződés semmis .

(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 tevékenységének
értékelésére, eredményeinek ismertetésére .

(3) az (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelmények megsértésével megkötött szerz ődés semmis.”

3 . §

Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

INDOKOLÁS

az egyes törvényeknek a közpénzb ő l finanszírozott propagandát megtiltó módosításáró l
szóló törvényjavaslatho z

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A magyar demokrácia működésének legnagyobb akadálya évtizedek óta a párt- é s
kampányfinanszírozás rendezetlensége . Ma pontosan ugyanúgy, teljes átláthatatlanságban
működhetnek a pártok bújtatott és kevésbé bújtatott finanszírozási útjai, és pontosan úgy, csak
hatékonyabban düböröghetnek a közpénzb ő l folytatott kormánypárti kampányok, mint négy, nyol c
vagy tizenkét éve . A helyzet megváltoztatása érdekében egyrészt el kell végre fogadni az LMP által
2010 óta következetesen javasolt kampányfinanszírozási reformot, másrészt konkrét tilalmakat kel l
szabni a kormányzati és egyéb állami propagandával szemben . Ennek hatása természetesen a
jelöltek, a pártok és egyéb jelölő szervezetek esélyegyenlősége szempontjából is kiemelkedő, ám a
tilalmat a korrupció elleni küzdelem is szükségessé teszi, hiszen jelenleg az állami hirdetések a
sajtóhátország- és klientúraépítés mellett a közpénzek magánzsebbe juttatásában is komoly szerepe t
játszanak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2 . §-okhoz

A törvényjavaslat általános tartalmi követelményt állapít meg minden (állami vagy önkormányzati )
közpénzbő l 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 . Ezek a követelmények értelemszerűen
irányadóak a köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetén is, illetve ezen cégek egyéb
médiavásárlásainak csak piaci versenykörülmények között lehet helye .

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

A 3. §-hoz

Hatálybaléptet ő rendelkezés .
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