TÁJÉKOZTATÓ
a választási plakátok kihelyezéséről
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)
144. §-a szabályozza a plakátok kihelyezését.
Plakát: a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és
hordozóanyagtól függetlenül.
A kampányidőszakban (2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig)
a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek
plakátot. Plakát a kampányidőszakban a Ve. alapján az alábbi korlátozásokkal
helyezhető el:
A plakát ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás
nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek
érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül (2018. május 8-án
16.00 óráig) köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás
költségét viselni.
- Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő,
illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a
vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
- Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve
óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat műemlékvédelmi,
környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.
- Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen
vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére,
valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.
-

A Kúria megállapítása szerint [BH2014. 349.] a választási szervek a Ve. 144.
§-ának való megfelelést vizsgálhatják.
Ágazati
központi
jogszabályok
is
tartalmazhatnak
korlátozó
rendelkezéseket választási plakátok kihelyezésére vonatkozóan.
Ágazati központi jogszabályok is tartalmazhatnak olyan korlátozó szabályokat,
melyeket a kampányidőszakban kihelyezett választási plakátokra is
alkalmazni kell. Ilyen például a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb
reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól
szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet. A kormányrendelet hatálya
kifejezetten kiterjed Ve. 144. §-a szerinti plakátra is.
Korlátozások a kormányrendeletben:

-

-

A reklám célú berendezés villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt
nem tartalmazhat; villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással
megvilágított nem lehet; fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó
alakokat nem tartalmazhat; felülete fényvisszavető anyagból nem készülhet;
közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat,
fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal megegyező
vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.
Jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés időpontjától
függetlenül, amely a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, az
út tartozékán került elhelyezésre, a közút úttesten kívüli burkolatlan
területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével, illetve amely a közút
lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétől számított
ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetében száz méteren
belül került elhelyezésre, illetve, ha ezen távolságon kívül elhelyezett reklám
célú berendezés 4 m2-nél nagyobb.

Biharkeresztesen, Ártándon, Bojton, Nagykerekiben és Toldon a helyi
rendeletek
nem
tartalmaznak
korlátozó
rendelkezéseket
a
kampányidőszakban kihelyezésére kerülő választási plakátok tekintetében
(sem a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletek, sem a
közterület rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos
önkormányzati rendeletek.
Biharkeresztes, 2018. február 15.
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