A választási plakát elhelyezésére vonatkozó hatályos szabályokról
A választási kampány alapvető szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) tartalmazza.
A választási kampányidőszakban alkalmazott plakátra vonatkozó rendelkezéseket a Ve. 144. §a rögzíti a következők szerint:
„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. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért
felelős személy nevét.
(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül elhelyezhető.
(4) Plakátot elhelyezni
a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog
gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett
elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati
hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés 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 Ve. 144. § (2) bekezdése alapján a plakátok jogszerű elhelyezése érdekében szükséges a
plakáton a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét feltüntetni.
A Ve.144. § (4)-(5) bekezdései a plakátok kampányidőszakban történő korlátozás nélküli
elhelyezés alóli kivételeit nevesíti.
A Ve. 144. § (4) bekezdése ugyanis a plakát elhelyezése vonatkozásában különbséget tesz
magántulajdon és állami vagy önkormányzati tulajdon között és ettől függően írja elő a
tulajdonos vagy bérlő, illetve a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes írásbeli
hozzájárulásának kérését. Az előzetes írásbeli hozzájárulás kérését általános jelleggel
valamennyi ingó és ingatlan dologra vonatkozóan előírja. A plakát elhelyezése előtt
mindenképpen javasolt körültekintően eljárni a tulajdonos, bérlő, illetve a vagyonkezelői jog
jogosultja személyének megállapítása érdekében.
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A Ve. 144. § (5) bekezdése viszont generális plakát elhelyezési tilalmat fogalmaz meg a védett
műemléki érték, védett örökségi elem, az építészeti örökség védett elem, védett természeti
terület és érték, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épület
esetén. Kecskemét megyei jogú város védett műemléki értékeinek, védett örökségi elemeinek,
az építészeti örökség védett elemeinek, védett természeti területeinek és értékeinek
elhelyezkedését a mellékelt összefoglaló térképek tartalmazzák.
A Ve. 144. (7) bekezdése előírja, hogy 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.



Gyakori kérdések és válaszok a kampányidőszakban történő plakát elhelyezésével
kapcsolatban:
1. Villanyoszlopon korlátozás nélkül helyezhető el plakát?
Nem, de a villanyoszlop tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulásával jogszerűen
elhelyezhető a villanyoszlopon a plakát. Amennyiben a villaoszlopon a plakát a
tulajdonos írásbeli hozzájárulása hiányában kerül elhelyezésre, az a Ve. 144.§ (4)
bekezdésének megsértését jelenti, így nem tekinthető jogszerű elhelyezésnek.
2. Közterületen lévő fás szárú növényre lehet-e plakátot elhelyezni?
Nem. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§-a alapján tilos a fás szárú növények felületének
jogellenes - a 4. § (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétes - megsértése, csonkítása,
továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása. A Korm. rendelet 4.§ (1)
bekezdése alapján a használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú
növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről
(így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi
beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról. Miután a fás szárú növényen a
plakát elhelyezése közvetlenül vagy közvetetten annak felülete károsodásához vezethet,
illetve a plakát elhelyezése nem összeegyeztethető a Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés
szerinti kezelési kötelezettségekkel, így a közterület tulajdonosa a hatályos jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel nem adhatja hozzájárulását fás szárú növényen plakát
elhelyezéséhez.
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3. Lehet-e plakát elhelyezésére önálló hirdetőberendezést közterületen, vagy
közterületről látható magánterületen elhelyezni?
Védett műemléki érték, védett örökségi elem, az építészeti örökség védett eleme, védett
természeti terület és érték kivételével – a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása
alapján – igen. Az elhelyezésre vonatkozóan azonban a Ve. 144. § (6) bekezdésre
tekintettel a közterület-használatra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is alkalmazni
kell.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek
használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2.§ (4) bekezdése alapján:
„A közterület reklámcélú használatát külön rendelet szabályozza. A reklámcélú
közterület-használat tekintetében – közbeszerzési eljárás alapján megkötött koncessziós
szerződésnek megfelelően – a mindenkor hatályos koncessziós szerződésben megjelölt
koncessziós jog jogosultja jár el.”
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a reklámok és plakátok
elhelyezéséről szóló 20/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján:
„Közterületen reklám, plakát reklámhordozón
a) horgonyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült
eszközön;
b) plexi vagy biztonsági üveg mögött;
c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;
d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;
e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül - ide nem értve az egyetlen
funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését - sem
horizontálisan, sem vertikálisan nem
helyezhető el.”
4. Lehetséges-e választási kampányt szolgáló új óriásplakát létesítése?
Nem, mivel a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 15. §-a és a
településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (3)
bekezdése értelmében közterületen reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként,
reklámhordozót tartó berendezéseként kizárólag utcabútor használható.
5. Lehet-e járdán jelölő szervezet emblémáját felfestéssel vagy más technológiai
módszerrel elhelyezni?
A közterület, illetve a közforgalom számára megnyitott magánterület tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulásával elhelyezhető. Mivel az embléma választási plakátnak
minősül, így teljesülnie kell a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglaltaknak, vagyis fel kell
tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét is. Amennyiben
nem tüntetik fel a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, vagy a
tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában kerül sor az elhelyezésre, úgy az a
Ve. 144.§ (2), illetve (4) bekezdésének sérelméhez vezet, így nem tekinthető jogszerű
elhelyezésnek.
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6. Kecskemét Történeti Főtéren elhelyezhető-e választási plakát?
Nem. A Ve. 144.§ (5) bekezdése szerint védett műemléki értéken, védett örökségi
elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken
plakát elhelyezése tilos.
7. A kecskeméti buszpályaudvar területén plakát elhelyezésére van-e lehetőség?
A Ve. 144.§ (4) bekezdése szerint plakátot elhelyezni a magántulajdonban álló dolgon
kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet, jelen
esetben a Volánbusz Zrt. tulajdonosi hozzájárulása megléte esetén helyezhető el
jogszerűen plakát.
8. Közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen található
padra választási plakát elhelyezhető-e?
Igen, de a plakát jogszerű elhelyezése érdekében a – figyelemmel a Ve. 144.§ (4)
bekezdésében foglaltakra – közterület esetében a tulajdonos vagy a vagyonkezelő,
közforgalom számára megnyitott magánterület esetében a tulajdonos vagy a bérlő
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges az elhelyezéshez.
9. Az Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet területén lehet-e plakátot elhelyezni?
A Ve. 144.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében plakátot elhelyezni állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes,
írásbeli hozzájárulásával lehet. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a piac területén
jogszerűen az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet vezetőjének előzetes írásbeli
hozzájárulása esetén helyezhető el plakát.
10. Utasváró felületére plakát kihelyezésére van-e lehetőség?
A Ve. 144.§ (4) bekezdése szerint „plakátot elhelyezni
a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog
gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.”
A hivatkozott jogszabályhely alapján plakát jogszerű elhelyezése az utasváró felületére
magántulajdon esetén a tulajdonos/ bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdon esetén a
vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulása birtokában történhet.
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11. Ház, épület homlokzatára, ereszcsatornájára, illetve kerítésére szabad-e plakátot
(akár matricát) kitenni?
Igen, de ezen esetben figyelemmel kell lenni a Ve. 144. § (4) bekezdése fentebb
ismertetett szabályaira, miszerint magán tulajdon esetében a tulajdonos vagy bérlő,
állami vagy önkormányzati tulajdon esetében a vagyonkezelői jog gyakorlója előzetes,
írásos engedélye szükséges. Természetesen érvényesül a Ve. 144. § (5) bekezdése is,
amely alapján a védett műemléki érték, védett örökségi elem, az építészeti örökség
védett elem, védett természeti terület és érték, továbbá állami vagy önkormányzati
hatóság elhelyezésére szolgáló épület esetében nem lehetséges az elhelyezés.
Kecskemét, 2022. február 14.
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