Tájékoztatás jelölő szervezetek és jelöltek részére a 2014. április 6. napjára kitűzött
országgyűlési képviselő választási plakátok elhelyezésével kapcsolatban
A választási plakátok elhelyezésével kapcsolatban felhívom figyelmüket a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 12. §-ában foglalt tilalmakra, melyek szerint közút területén, közút felett, valamint
közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon nem lehet reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú
berendezést elhelyezni. A szabálytalan elhelyezések esetén a közlekedési hatóság jogosult eljárni és
bírságot kiszabni.
A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének
részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében reklámtábla, reklámhordozó
és egyéb reklám célú berendezés alatt értendő a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.)
144. §-a szerinti plakát is.
Ve. 144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma
mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek
plakátot.
(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül
elhelyezhető.
(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával
lehet.
(5) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a
helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból
rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon
belül plakátot elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok
vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az 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 köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét
viselni.
A környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet 39. § alapján reklámtáblát, feliratot,
plakátot élő fán semmilyen formában nem lehet elhelyezni, erre a célra kizárólag engedéllyel kihelyezett
hirdetőtáblák használhatók. A szabályszegők ellen a Hivatal jogosult eljárni.
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