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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy:  Javaslat a választási plakátok elhelyezését érintő egyes 

önkormányzati rendeletek módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 140. §-a értelmében  
kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a 
választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. A törvény 
kampányeszközként nevesíti többek között a plakátot is. Plakátnak minősül 
a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és 
hordozóanyagtól függetlenül. A kampányidőszakban (a szavazás napját 
megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig) a jelölő 
szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek 
plakátot. 
 
A törvény szerint plakát a kampányidőszakban – az alábbi kivételekkel  
- korlátozás nélkül elhelyezhető. 
- 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, a fővárosban a 
fővárosi 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  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 hivatkozott törvényi rendelkezésekkel ellentétes önkormányzati rendeleti 
szabályokat megfelelően módosítani kell. Önkormányzatunknak a választási 
plakátok tekintetében külön rendeletalkotási felhatalmazása nincs. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. 
 
Tekintettel arra, hogy a rendeletalkotásra magasabb szintű szabályozás 
miatt, a törvényi rendelkezésekkel való ellentétek feloldása érdekében van 
szükség, így a szabályozásnak érdemi várható hatásai és következményei 
nincsenek. A szabályozás elmaradása jogellenes állapotot idézne elő.  
 
 
 
 
Újpest, 2014. január 20. 
 
 
 
 
         Wintermantel Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a választási plakátok elhelyezését érintő 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének …./2014. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2014. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a választási plakátok elhelyezését érintő egyes önkormányzati 

rendeletek módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A plakátok elhelyezésének szabályairól szóló 22/2004. (VII.05.) 
önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvényben szabályozott plakátnak a kampányidőszakban történő 
elhelyezésére.” 
 

2. § 
 
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 20/2007. (IX.03.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki: 
„(2b) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvényben szabályozott plakátnak a kampányidőszakban történő 
elhelyezésére.” 
 

3. § 
 
A településképi bejelentési eljárásról szóló 53/2012. (XII.3.) önkormányzati 
rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvényben szabályozott plakátnak a kampányidőszakban történő 
elhelyezésére.” 
 

4. § 
 
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 55/2012. 
(XII.3.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE *  1042 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * wintermantel.zsolt@ujpest.hu 

4

„(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvényben szabályozott plakátnak a kampányidőszakban történő 
elhelyezésére, valamint a választási kampány során alkalmazott hirdető-
berendezésekre.” 
 

5. §  
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 

 
 

Indokolás 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény részletesen 
szabályozza a választási plakátok kampányidőszakban való elhelyezésének 
szabályait. Ezért a törvényi rendelkezésekkel ellentétes önkormányzati 
rendeleti szabályokat megfelelően módosítani kell. Önkormányzatunknak a 
választási plakátok tekintetében külön rendeletalkotási felhatalmazása 
nincs. 
 

 


