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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.)
szerint:
„32.§ (3) Választási kampányidőszakban a választási eljárásról szóló törvény szabályai
szerint
lehet
politikai
reklámot
médiaszolgáltatásban
közzétenni.
Választási
kampányidőszakon kívül politikai reklám kizárólag már elrendelt népszavazással
összefüggésben közölhető. A politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató nem felel.
Amennyiben a politikai reklám közzétételére irányuló igény megfelel a választási eljárásról
szóló törvényben foglaltaknak, úgy mérlegelés nélkül köteles közzétenni azt.
(4) Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám közzétételekor a közzététel
megrendelőjét egyértelműen meg kell nevezni.”
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 148.§ (2) és (3) bekezdése
szerint:
„(2) Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő 5
munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak
árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt
az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.
(3) Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az
Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett
árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető. …”
A Ve. 147. § (1) bekezdése alapján:
„A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett – különös tekintettel a politikai reklámok
számára, a megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés időpontjára – teheti
közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait.
Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai
reklám megrendelésére.”
A Ve. 146.§ b) pontja szerint:
„b) politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független
jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját,
tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom
vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom”.
A Polgármesteri Hivatal mint a Soroksári Hírlap kiadója az Állami Számvevőszék felé bejelentette,
hogy a lapban politikai hirdetés megjelenésére lehetőséget biztosít a megfelelő díjszabás
megfizetése mellett.
A Soroksári Hírlap alapítója (átruházott hatáskörben a Jogi és Ügyrendi Bizottság) valamint kiadója
(Polgármesteri Hivatal) között aláírt új megállapodás tartalmazza, hogy a bizottság „választási
időszakban megállapítja, hogy a megjelentetni kívánt politikai hirdetés a választási eljárásról
szóló törvény szabályainak megfelel-e”.
A Bizottság 2014. február 3-i ülésén már hozott döntést arról, hogy az országgyűlési választásokhoz
kapcsolódó kampányidőszakban jelölő szervezetenként vagy független jelöltenként,
lapszámonként ¼ oldal terjedelemben biztosít felületet politikai hirdetés céljára a Soroksári
Hírlapban.

Ehhez kapcsolódóan átgondolásra javaslom, hogy a helyi önkormányzati képviselő időközi
választásán, melyet a Helyi Választási Bizottság 2016. október 2. napjára írt ki, a Bizottság
lehetőséget ad-e a 6. számú egyéni választókerületben időközi választáson induló jelölteknek, jelölő
szervezeteknek a megnyilvánulásra.
Fenti rendelkezések értelmében a politikai hirdetések tartalmát a megrendelő határozza meg.
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Bizottság állásfoglalását.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottságának
.…./2016. (IX. 08.) JÜB határozata a Soroksári Hírlapban megjelentetni kívánt politikai
hirdetések és reklámok arányáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága úgy
dönt, hogy
I. a 2016. október 2. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő választáshoz
kapcsolódó kampányidőszakban jelölő szervezetenként vagy független jelöltenként, a Soroksári
Hírlap 2016. szeptemberben megjelenő lapszámában ….. oldal terjedelemben biztosít felületet
politikai hirdetés és/vagy reklám (együttesen értendő) céljából, amennyiben arra megrendelési
igény jelentkezik.
II. a 2016. október 2. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő választáshoz
kapcsolódó kampányidőszakban a Soroksári Hírlap 2016. szeptemberben megjelenő lapszámában
nem biztosít felületet politikai hirdetés és/vagy reklám (együttesen értendő) céljából.
III. felkéri a Bizottság Elnökét, hogy értesítse a Soroksári Hírlap kiadóját a Bizottság döntéséről.
Határidő: 2016. szeptember 10.
Felelős: Kiss Jenő elnök
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a
határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
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