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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím címe
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2. A [településkép védelméről]választási eljárásról szóló [2016]2013. évi [LXXIV]XXXVI.
törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A [településkép védelméről]választási eljárásról szóló [2016]2013. évi [LXXIV]XXXVI. törvény
[(a továbbiakban: Tvtv.) ]a következő [4/D. alcímmel]144/A. §-sal egészül ki:

[„4/D. Politikai plakát

11/G. §

(1) A választási eljárásról szóló törvény szerinti kampányidőszakban a pártok működéséről és
gazdálkodásáról  szóló  törvény  szerinti  falragasz  vagy  felirat  (e  §  alkalmazásában  a
továbbiakban együtt: politikai plakát) az e §-ban foglaltak szerint helyezhető el.

(2) Amennyiben a Grt. 3. § k) pontjában meghatározott reklám közzétevője (a továbbiakban:



reklám  közzétevője),  és  a  Grt.  3.  §  s)  pontjában  meghatározott  médiahirdetésifelület-
értékesítő  (a  továbbiakban:  médiahirdetésifelület-értékesítő)  a  kampányidőszakban
biztosítani  kívánja  a  pártok  érdekében  a  politikai  plakátok  elhelyezésének  lehetőségét,  a
választás vagy népszavazás kitűzését követő 5 munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez
eljuttatja szolgáltatási árjegyzékét (a továbbiakban: árjegyzék), amelyet az nyilvántartásba
vesz,  és honlapján közzétesz.  A reklám közzétevője és a médiahirdetésifelület-értékesítő az
árjegyzéket a honlapján is közzéteszi.

(3)  Politikai  plakátot  kizárólag  az  tehet  közzé,  aki  árjegyzékét  az  Állami  Számvevőszék
nyilvántartásba  vette.  A reklám  közzétevője  és  a  médiahirdetésifelület-értékesítő  csak  a
nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében helyezheti el a pártok
politikai plakátjait.

(4)  A reklám  közzétevője  és  a  médiahirdetésifelület-értékesítő  az  országgyűlési  képviselők
választásáról  szóló  törvény  szerinti  egyéni  választókerületenként  egyenlő  feltételek  mellett
tehet közzé politikai plakátot.

(5)  A  reklám  közzétevője,  valamint  a  médiahirdetésifelület-értékesítő  az  Állami
Számvevőszéket a szavazás napját követő 15 napon belül tájékoztatja a közzétett  politikai
plakátokról.  A tájékoztatás  tartalmazza,  hogy az egyes  pártok politikai  plakátjait  kinek a
megrendelésére, milyen ellenérték fejében, milyen időpontban és időtartamban tette közzé. Az
Állami Számvevőszék e tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.”]

„  144/A. §

(1) Amennyiben a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  szóló
törvény  szerinti  reklám  közzétevője  és  a  médiahirdetésifelület-értékesítő  a  kampányidőszakban
biztosítani  kívánja önálló  hirdető-berendezésen plakátok elhelyezésének lehetőségét,  a  választás
vagy népszavazás  kitűzését  követő  5  munkanapon  belül  az  Állami  Számvevőszékhez  eljuttatja
szolgáltatási árjegyzékét (a továbbiakban: árjegyzék), amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján
közzétesz. A reklám közzétevője és a médiahirdetésifelület-értékesítő az árjegyzéket a honlapján is
közzéteszi.

(2) Önálló hirdető-berendezésen való plakátelhelyezésre irányuló szerződést a reklám közzétevője
és a vele közvetlen szerződéses kapcsolatban álló médiahirdetésifelület-értékesítő köthet.

(3) Plakát önálló hirdető-berendezésen való elhelyezésére a választási  kampányban a jelölt  és a
jelölő szervezet jogosult.

(4)  Plakátot  kizárólag  az  tehet  közzé,  aki  árjegyzékét  az  Állami  Számvevőszék nyilvántartásba
vette.  A  reklám  közzétevője  és  a  médiahirdetésifelület-értékesítő  csak  a  nyilvántartásba  vett
árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében helyezhet el plakátot.

(5)  A  reklám  közzétevője  és  a  médiahirdetésifelület-értékesítő  az  országgyűlési  képviselők
választásáról  szóló törvény szerinti  egyéni  választókerületenként  egyenlő feltételek mellett  tehet
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közzé politikai plakátot.

(6) A reklám közzétevője, valamint a médiahirdetésifelület-értékesítő az Állami Számvevőszéket a
szavazás napját követő 15 napon belül tájékoztatja a közzétett politikai plakátokról. A tájékoztatás
tartalmazza, hogy az egyes pártok politikai plakátjait  kinek a megrendelésére, milyen ellenérték
fejében,  milyen  időpontban  és  időtartamban  tette  közzé.  Az  Állami  Számvevőszék  e
tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: elhagyás

[4. §

A Tvtv.
a)  11/F.  §  2.  pontjában  a  „2008.  évi  XLVIII.  törvény”  szövegrész  helyébe  a  „2008.  évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)”,
b)  11/F.  §  3.  pontjában  a  „gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény” szövegrész helyébe a „Grt.”

szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: elhagyás

[5. §

A Tvtv. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. §

E törvény 11/G. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”]

Indokolás

1-4. 

Lásd a T/15329/5. számú képviselői módosító javaslat indokolását. 
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