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Abstract 

 

The main goal of my thesis is to examine how such a legislative background can ensure 

meeting the requirements related to campaigns with respect to the basic principles on 

election processes. The main issues in the focus are whether equal chances can be 

ensured for the political participators in the regulations on election posters, and whether 

the right of the free information can be ensured and whether the right to access to it can 

be exercised in the election processes.  

I compare the rules of electoral procedure from the parliamentary election in 1990 

to the currently effective rules. The Parliament widely amended the Act on Electoral 

Procedure, which came into effect in 1 September 2018, so I take them into 

consideration. I collected the problems concerned the practice of former campaigns 

from the decisions of the Hungarian National Election Office and the Curia (Hungarian 

Supreme Court). 

As a result of the research, it can be stated that further to the more extensive and 

detailed requirements of legislative regulations, legal practices also greatly contribute to 

the proper enforcement of law, for example regarding the lawfulness of posters placed 

on lampposts. 

Using the achievements in law enforcement, the latest amendment of the Act on 

Electoral Procedure further refined the text of the act, e.g. the imprint has to be 

displayed on the posters; nevertheless, I believe that there are still some uncertain areas, 

which should be considered during a future law amendment process. 

 

 

Bevezetés 
 

Az 1990. évi rendszerváltás óta hét országgyűlési, hét önkormányzati, három európai 

parlamenti, továbbá több nemzetiségi, valamint több országos népszavazáson is részt 

vehettünk. A választásra vonatkozó szabályoknak több vetülete van, hiszen léteznek 

anyagi jogi és eljárási jogi szabályok. A választási eljárás egyik lényeges elemét képezi 
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a választási kampány, hiszen a politikai szereplők ezúton tájékoztathatják, 

befolyásolhatják és megpróbálhatják meggyőzni a választópolgárokat, más oldalról 

viszont ezúton is érvényesítheti a választópolgár a tájékozódáshoz és a közérdekű 

információkhoz való jogát, amelynek eredményeként végül a választójogát gyakorolja, 

döntést hoz és részt vesz a szavazáson.  

A közvélemény formálásnak egyik módja a kampányeszközök használata, amelynek 

szabályozása a magyarországi jogszabályokban 1990 óta többször esett át változáson. A 

választási plakát az egyik, kezdetektől meglévő, legnépszerűbb és leggyakrabban 

alkalmazott kampányeszköz. A dolgozatom témája a választási plakát és annak 

jogszabályi környezete. Vizsgálom, hogy a jogszabályi háttér hogyan tudja biztosítani a 

kampánnyal szemben támasztott választási eljárási alapelvi követelményeket, mint a 

választás tisztasága, a tisztességes kampány, az esélyegyenlőség, az önkéntes részvétel a 

választási eljárásban, a nyilvánosság, a rendeltetésszerű joggyakorlás, stb… A 

bemutatás összehasonlító jellegű, melynek alapjául az 1990-es első demokratikus 

országgyűlési választások megtartására szolgáló jogszabályi környezet szolgál, ehhez 

képest szeretném megvizsgálni a jogszabályok változásait, eljutva a mai napon hatályos 

állapothoz. A jogszabályt átfogóan módosította az Országgyűlés a 2018. július 17-i 

ülésnapján, az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. 

évi XXXVI. törvénnyel, amely 2018. szeptember 1-én hatályba is lépett, így a 

tanulmányomban a módosításokra már figyelemmel voltam.  

A középpontban azok a kérdések állnak, hogy a választási plakátra vonatkozó 

szabályrendszerben érvényesül-e az esélyegyenlőség a politikai szereplők között, 

illetve, hogy érvényesül-e a szabad tájékoztatás. A választópolgár szempontjából 

ugyanakkor felmerül annak kérdése, hogy biztosított-e a választási eljárásban a 

közérdekű információkhoz való jog. A gyakorlatban megjelenő problémákat és az 

azokra született jogértelmezést az új választási eljárási törvény hatályba lépése óta 

megtartott országgyűlési, európai parlamenti, helyhatósági és időközi választások 

kampányai során felmerült nemzeti (korábban: országos) választási bizottsági, kúriai 

(korábban: legfelsőbb bírósági) és alkotmánybírósági döntésekből választottam, illetve 

figyelembe vettem a kapcsolódó korábbi döntéseket is.  

 

1. A választás és a választási alapelvek 

 

A választás a törvényhozó hatalommal felruházott népképviseleti szervek 

megválasztására szolgáló döntéshozatali folyamat, amely szorosan összekapcsolódik a 

választójog és a választási rendszerek fogalmával, amelyek meghatározása alkotmányos 

alapkérdés.2 A választójog egyrészt azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a 

képviseleti szervek létrehozásának módját határozzák meg, másrészt politikai alapjog, 

amely a hatalomban való részvétel jogát jelenti.3 A demokratikus választást biztosítandó 

garanciák, mint az általános és egyenlő választójog, a közvetlen és titkos szavazás, a 

véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság, a közérdekű információk 

megismeréséhez való jog, az egyesüléshez való jog, a szabad jelöltállítás joga, a pártok 

szervezésének joga, a választás tisztasága, a jogorvoslat joga és az esélyegyenlőség 

megjelennek a nemzetközi egyezségokmányokban, az alkotmányokban és a választási 

anyagi és eljárási jogszabályokban. Bevezetésként szükséges meghatározni két 

                                                           
2 DEZSŐ Márta: A választási rendszer, in: Alkotmánytan I. (szerk: Kukorelli István), Osiris Kiadó, 

Budapest, 2007. 131. 
3 Uo. 131. 
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fogalmat, amelyek alapelemei a plakátról szóló dolgozatomnak, a választási kampányt 

és a választási eljárás alapelveit. 

A választási kampány fogalma a hatályos jogszabályokban jelenleg nincs 

meghatározva. Definícióját a választási eljárásról szóló korábbi, 1997. évi C. törvény (a 

továbbiakban: régi Ve.) adta meg, mely szerint „választási program ismertetése, jelölt, 

lista, jelölő szervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, plakát elhelyezése, 

önkéntesek igénybevétele” [régi Ve. 149. § o) pont], tehát a választópolgárok 

megszólítása és meggyőzése az egyes kampányeszközök igénybevételével. Török 

Bernát megfogalmazása szerint a választási kampány: „A választáson induló pártok és 

jelöltek törekvése arra, hogy üzeneteiket eljuttassák a választópolgárokhoz, meggyőzve 

őket arról, hogy érdemes részt venni a választáson, és érdemes az ő programjukat 

támogatni szavazatukkal.”4 

A választási eljárás alapelveit a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésében találhatjuk, amelyeket a választási 

eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni, és ezek a következők:  

a) a választás tisztaságának megóvása, 

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, 

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, 

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, 

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 

f) a választási eljárás nyilvánossága. 

 

2. A választási plakát jogszabályi környezete 

 

A választási eljárásról, közte a választási kampányról a rendszerváltást követően 

elsőként az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 

tartalmazott rendelkezéseket. A választási plakát használatáról úgy rendelkezett, hogy a 

pártok a kampányidőszakban engedély nélkül készíthetnek plakátot, ami a választási 

falragaszt, hirdetést, feliratot, szórólapot, vetített képet jelentette. A törvény a plakátot 

sajtótermékké minősítette és a sajtóról szóló jogszabályt rendelte rá alkalmazni. A 

választási plakát elhelyezésére és eltávolítására vonatkozóan korlátozások jelentek meg. 

Az épületek és kerítések esetében a plakát elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulásra 

volt szükség, a középületek és közterületek esetében pedig lehetőséget adott a 

jogszabály a helyi tanácsnak arra, hogy a plakát elhelyezését műemlékvédelmi, 

környezetvédelmi, településképi vagy idegenforgalmi okokból rendeletben 

megtilthassa. Az önálló hirdetőberendezéseket a közterület-használat szabályai alapján 

lehetett elhelyezni. A plakát elhelyezésére vonatkozó további követelmény az volt, hogy 

károkozás nélkül eltávolítható legyen. [13. § (1)-(6) bek.] 

A régi Ve. változást hozott, így a plakát elhelyezése hatóság elhelyezésére szolgáló 

épületen vagy azon belül tilos volt. Új elemként jelent meg az a kritérium, hogy a plakát 

ne fedje más plakátját, valamint a szavazás napját követő 30 napon belül az, aki 

elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték, köteles volt eltávolítani. [42. § (6) 

bek.] 

A Ve. meghatározásában a plakát [144. § (1) bek.]: „…a választási falragasz, felirat, 

szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.” Új elem, 

                                                           
4 TÖRÖK Bernát: A politikai reklámozás magyar szabályozásáról, Érvek a médiakampány nagyobb 

szabadsága mellett, in: Választási dilemmák, Tanulmányok az új választási eljárási törvény nóvumai és 

első megmérettetése tárgyában. Szerkesztette: Cserny Ákos, Választási Rendszerek Kutatóműhely, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2015. 151. 
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hogy a választási plakát eltávolítási kötelezettségének megszegése esetén viselni kell 

annak eltávolítási költségeit. A hirdetést a jogalkotó a plakátra vonatkozó rendelkezések 

közül kiemelte, és a politikai reklám és politikai hirdetés alcím alatt szabályozza. A 

politikai reklám és politikai hirdetés megkülönböztetése a magyar jogi szabályozásban 

az új Ve. megalkotása és hatályba lépése óta lehetséges. A régi Ve. a rádió- és 

televízióközvetítésben megjelenő választási kampányt nevezi politikai hirdetésnek, a 

sajtótermékben közzétett hirdetést a plakát alcím alatt szabályozta. Az új választási 

törvény a két fogalom elhatárolásáról az alábbiak szerint rendelkezik.  

A politikai reklám fogalmi meghatározásánál a Ve. utal a médiaszolgáltatásokról és 

a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 

203. § 55. pontjában meghatározott fogalomra, amely bizonyos eltéréssel alkalmazandó. 

Eszerint: „Politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány 

népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, 

tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon 

megjelenő, illetve közzétett műsorszám.”(Mttv. 203. § 55. pont) Az eltérést az jelenti, 

hogy párt, politikai mozgalom és kormány alatt a kampányidőszakban a jelölő 

szervezetet és független jelöltet kell érteni.  

A 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.” [Ve. 

146.§ b) pont]  

A médiatartalom: „valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által 

kínált tartalom” (Mttv.203.§ 42.pont). Sajtótermék „a napilap és más időszaki lap egyes 

számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként 

nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői 

felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló 

tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás 

céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton 

keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során 

megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez 

szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az 

önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági 

kockázatvállalás mellett – végzett szolgáltatás.” (Mttv.203.§ 60. pont) Tehát a lényegi 

elhatárolás alapja a megjelenés felülete, míg a politikai reklám esetében ez a televízió és 

a rádió, addig a politikai hirdetésnél az újság (napilap, időszaki lap, internetes újság, 

vagy hírportál), továbbá a filmszínház.  

A politikai hirdetésre vonatkozó rendelkezések szerint a politikai hirdetésnek 

felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie [Ve. 

148.§ (1) bek.]. 

A jogalkotó tehát a fogalom meghatározásánál következetes, a megjelenési felület 

szerint differenciáltan határozza meg az egyes kampányeszközöket és a rájuk vonatkozó 

követelményeket. A használatra, vagyis az elhelyezés és az eltávolítás módjára 

vonatkozó előírások az egyes jogszabályi módosítások következtében pontosabbak 

lettek. 
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3. A plakát alkalmazása a gyakorlatban 

 

A 2014. évi választások alkalmával a plakát szabályainak gyakorlati alkalmazása két 

kérdésre irányította rá a jogalkalmazók figyelmét: a plakát elhelyezésének és 

eltávolításának kérdésére.  

Az eltávolítás kapcsán nem tér ki a törvény arra, hogy mely szerv kötelessége a 

határidőben el nem távolított plakátok eltávolíttatása, illetve kinek kell megelőlegeznie, 

ill. kire kell kiszámlázni a költségeket, valamint a kiszámlázott költségek meg nem 

fizetése esetén milyen eszközök segítik az összeg behajtását. „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.” [Ve. 

144.§ (7) bek.] 

Mindezen kérdésekben a Nemzeti Választási Bizottság 13/2014. NVB 

iránymutatása nyújt segítséget. Értelmezése szerint a (jelöltek által határidőben el nem 

távolított) plakátok eltávolíttatása a közterületek fenntartásáról gondoskodni köteles 

helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja alapján, arra a 

választási bizottságnak nincs hatásköre, illetve bírság kiszabására sem jogosult.5 

A plakátok elhelyezése kapcsán felmerült az a kérdés, hogy a választási plakátok 

elhelyezhetők-e a villanyoszlopokon vagy telefonoszlopokon, amely kérdéssel 

kapcsolatban a Kúria két egymással ellentétes döntést hozott.  

Az egyik a Kvk.III.37.183/2014/10. számú végzés, ebben a Kúria (az NVB 

határozatában foglaltakkal azonos álláspontra helyezkedve) úgy határozott, hogy a 

választási plakát nem helyezhető el a villanyoszlopokon, a reklámtáblák, 

reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének 

részletes szabályairól szóló 224/2011.(X.21.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésének a) 

pontjában6 foglalt tilalom miatt.  

Ezzel ellentétben a Kúria a Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésében már úgy 

foglalt állást, hogy a választási plakát elhelyezésére csak a Ve. szabályait kell 

alkalmazni, ezért a választási plakát villanyoszlopokon is korlátozás nélkül 

elhelyezhető.7 [A 224/2011.(X.21.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontját a 

tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti 

elhelyezésének részletes szabályairól szóló 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 

hatályon kívül helyezte, és helyette a 7. § szabályait rendeli alkalmazni. Az új 

jogszabály értelmében meg kell különböztetnünk a reklámcélú hirdetéseket a 

tájékozódást segítő hirdetésektől, az utóbbiak az oszlopokon elhelyezési díj ellenében 

már elhelyezhetők.] 

A választási plakátok villanyoszlopokon történő elhelyezésének, illetve a kihelyezett 

plakátok eltávolításának kérdéskörében a fenti két hivatkozott végzést követően további 

kúriai döntés is született. 

                                                           
5 Dr. SZEKERES Antal: Gondolatok az új választási eljárási törvényről két választás tapasztalatai 

alapján. Új Magyar Közigazgatás. 7. évfolyam 2014. évi 3. szám, 48. 
6 224/2011. (X. 21.) Korm. rend. 3.§ „(2) Jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés 

időpontjától függetlenül, 

a) amely közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon került elhelyezésre, tekintet nélkül azok közúthoz 

viszonyított helyzetére, (…)” 
7 TÉGLÁSI András: A választási plakát mint kampányeszköz elhelyezésével kapcsolatos 

alkotmányossági problémák a 2014. évi választás során. In: Választási dilemmák. Tanulmányok az új 

választási eljárási törvény nóvumai és első megmérettetése tárgyában. Szerkesztette: Cserny Ákos. 

Választási Rendszerek Kutatóműhely, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2015. 133. 
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A Kvk.III.37.399/2014/3.számú határozatában a Kúria megváltoztatta a 888/2014. 

NVB határozatot. Az indoklásban a Kúria megállapítja, hogy a jogeset elbírálásának 

időpontjában még nem volt egyértelmű kúriai gyakorlat arra nézve, hogy a választási 

plakátok villanyoszlopokon történő elhelyezése jogszerű -e, mindez a bizonytalanság 

nyomon követhető a jogalkalmazó szervek döntésein. A jogsértés alapját az a 

körülmény adta, hogy 2014. március 17-én kelt határozatában Érd polgármestere 

megállapította, hogy dr. Dorosz Dávid képviselő-jelölt plakátjait jogsértő módon 

villanyoszlopokra helyezte ki, és elrendelte azok azonnali eltávolítását, amelynek 

megfelelően a plakátokat a közterület-felügyelők a következő napon el is távolították. 

Mind az OEVB, mind az NVB elutasította a kérelmező képviselő-jelölt által benyújtott 

kifogást, arra való hivatkozással, hogy nincs hatáskörük elbírálni egy polgármesteri 

határozat ellen előterjesztett jogorvoslati kérelmet. 

A Kúria indoklásában két lényeges körülményt szeretnék kiemelni, amelyek a 

későbbi döntések alkalmával is megjelennek és jelentőséggel bírnak. Az egyik 

megállapítás arra vonatkozik, hogy a plakát kihelyezésére kampány időszakában 

kizárólag a Ve. szabályai irányadók, a közúti közlekedési szabályokról és a 

reklámtáblák elhelyezéséről szóló jogszabályokat választási ügyekben nem kell 

alkalmazni, mivel a Ve. zárt szabályrendszert alkot.  

A Ve. 144. §-ának rendelkezései ugyanakkor - a már korábban ismertetettek szerint 

- kimondják, hogy főszabályként plakát választási kampányidőszakban korlátozás 

nélkül elhelyezhető. A korlátokat a (4)-(7) bekezdések tartalmazzák, melyek szerint 

épület falára, kerítésre plakát elhelyezésére csak a tulajdonosnak, a bérlőnek vagy a 

vagyonkezelői jog jogosultjának a hozzájárulása esetén van lehetőség, középületeken 

vagy közterületek meghatározott részein a plakát elhelyezését bizonyos esetekben a 

helyi önkormányzat rendeletben megtilthatja, hatóság elhelyezésére szolgáló épületen 

(épületben) a plakát elhelyezése tilos, önálló hirdetőberendezésre, ill. óriásplakátra a 

közterület-használtara vonatkozó szabályok irányadók, valamint a plakát nem fedheti 

más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, ill. az eltávolítása károkozás nélkül 

megvalósítható legyen.  A Ve. fentiek alapján tehát nem mondja ki a villanyoszlopokon 

történő elhelyezés tilalmát, ezért az jogszerűnek tekintendő. Véleményem szerint az 

utóbbi álláspont tekinthető helyesnek a választási eljárásban irányadó nyilvánosság, a 

politikai szereplők közötti esélyegyenlőség és a szabad tájékoztatáshoz való jog 

biztosítása érdekében. 

A választási szervek hatáskörének vizsgálatára vonatkozóan a Kúria többek között a 

Kvk.I.37.476/2014/3. számú határozatában is rámutat arra, hogy a Ve. nem tartalmazza 

a régi Ve.-ben még szabályozott személyi hatálya alá tartozó szervek felsorolását, ezért 

az önkormányzati szervek is a hatálya alá tartoznak. A Kúria döntése a 955/2014. NVB 

határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában született, melyben Hatvan város 

polgármestere kötelezte határozatában a jelöltet a villanyoszlopokon elhelyezett 

választási plakátjainak eltávolítására. 

A Kúria indoklása szerint tehát a fenti esetekben az OEVB és az NVB azon 

érvelése, mely szerint nincs hatáskörük az önkormányzati szervek által meghozott 

határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálására, tévesnek minősült.  

Hasonló jogesetben született meg a Kúria Kvk.I.37.491/2014/3.számú határozata, 

melyben az NVB 1019/2014. határozata ellen terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet az 

érintett önkormányzat. Az önkormányzat jegyzője mint a közterület-felügyelet vezetője 

távolíttatta el az ügyben érintett jelölt villanyoszlopon elhelyezett választási plakátjait 

közútkezelői minőségében. Mindezt azonban mind az NVB, mind a Kúria a fentebb 

kifejtettek miatt jogellenesnek minősítette. 
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A Kvk.II.477/2014/3. számú határozat abban a kérdésben ad iránymutatást, hogy a 

jogszabályban megfogalmazott „falra, kerítésre” való plakátelhelyezés a valóságban 

mire terjed ki. A Kúria szerint az a helyes jogértelmezés, amely az ereszcsatornát a 

fallal egy tekintet alá esőnek tekinti, mivel az az ingatlan olyan tartozéka, amelyre a 

tulajdonjog kiterjed, másfelől azért, mert fizikailag is egységet képez a fallal. Tehát a 

Ve. 144.§ (4) bekezdése szerinti korlátozás, mely szerint falra vagy kerítésre választási 

plakát csak a tulajdonos, a bérlő, vagy az ingatlan vagyonkezelőjének hozzájárulása 

esetén lehetséges, vonatkozik az ereszcsatornára kihelyezett választási plakátra is. 

Hasonló probléma merült fel abban az esetben, amelyben az ajtóra kihelyezett 

választási plakát jogellenességét kellett elbírálni. A 122/2016. NVB határozatban az 

NVB a Kúria előző döntésére is hivatkozva az ajtót is egy tekintet alá esőnek 

minősítette a fallal, mivel az az ingatlan olyan tartozéka, amelyre a tulajdonjog kiterjed, 

így a korlátozást ez esetben is alkalmazni kell. 

A relatív területi kampánytilalom megsértését állapította meg a 154/2016. NVB 

határozat. Makón a Demokratikus Koalíció (a továbbiakban: DK) alelnöke a 2016. 

október 2-i országos népszavazás napján, a szavazófülke bejáratától számított 150 

méteres távolságon belül tartózkodva több embert megszólított és agitált. A jogeset 

elbírálása szempontjából érdekes kérdésként merült fel a népszavazási kampányban a 

DK-s póló viselése, az alelnök szerint ugyanis a póló önmagában nem volt alkalmas 

arra, hogy a választópolgárt döntésében befolyásolja, mivel a DK nem volt jelölő 

szervezet, nem lehetett rá szavazni, és összefüggésben sem állt a népszavazásra 

bocsátott kérdéssel. Az NVB megállapította, hogy a DK az országos népszavazási 

kampányban aktív kampánytevékenységet folytató párt volt, ezért a párt emblémáját jól 

látható módon feltüntető ruházat viselése kampányidőszakban alkalmas a választói 

akarat befolyásolására. A pólóról ugyanakkor megállapításra került, hogy 

kampányeszköznek minősülhet, ugyanis a plakát jogszabályi definíciójának egyik eleme 

[„…a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és 

hordozóanyagtól függetlenül [Ve.144. § (1) bekezdés)] a felirat, embléma, így a DK-s 

póló viselése is. Kampánytevékenység a szavazás napján folytatható ugyan, kivéve a 

relatív területi kampánytilalom szabályai szerinti területet, a szavazóhelyiség bejáratától 

számított 150 méteren belül.  

A Nemzeti Választási Bizottság 138/2016. számú határozatában egy a „Talpra 

magyar, hí a haza” című szórólap kiadása tekintetében foglalt állást, melyben az alábbi 

megállapításokat tette. Megállapította, hogy a kiadvány a népszavazáson történő 

részvételre és meghatározott tartalmú szavazat leadására buzdít, ezért az 

kampányeszköznek minősül (Ve. 140. §). Másrészt a szórólap kiadványnak minősül 

(Mttv. 203. § 22. pont), és mivel az impresszumot8 nem tartalmaz, ezért a kiadásért és 

terjesztésért felelős megsértette a kiadvány kiadására vonatkozó szabályokat. Az NVB 

joggyakorlata szerint a rendeltetésszerű joggyakorlat elvébe ütközik az a magatartás, 

amely a jogszabályi előírásokkal ellentétes.  

Ezzel ellentétben a politikai hirdetés esetében az NVB a 96/2016. NVB 

határozatában rámutatott arra, hogy a politikai hirdetés nem tekinthető sajtóterméknek 

                                                           
8 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 46. § (9) 

bekezdés szerint: 

„(9) A sajtóterméken és – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az egyéb kiadványon fel kell tüntetni 

a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum). Az impresszumban a 

következő adatokat kell feltüntetni: 

a) a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, 

d) a szerkesztésért felelős személy nevét.” 
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és kiadványnak sem, a Ve. pusztán annyit rögzít, hogy a Ve. szerinti politikai hirdetés 

sajtótermékben tehető közzé. Tehát az Mttv. 46. § (9) bekezdésben előírt kötelezettség, 

mely szerint a sajtótermékben és a kiadványban impresszumot kell alkalmazni, a 

politikai hirdetésre nem vonatkozik. A megjelölésére a Ve. tartalmaz alkalmazandó 

szabályokat, melyek a felismerhetőség és a más médiatartalmaktól való 

megkülönböztethetőség. [Ve. 148.§ (1) bek.]  

A választási plakát alkalmazására a joggyakorlat a tételes jogszabályi rendelkezések 

mellett tehát jelentős megállapításokat tett. Így a villanyoszlopon történő elhelyezés a 

Kúria álláspontja értelmében megengedett, mivel a Ve. zárt szabályrendszert alkot, ami 

nem mondja ki a plakát villanyoszlopon történő elhelyezésének tilalmát. A plakát 

eltávolítása szempontjából azonban a szabályozás bizonytalanságot eredményez, hiszen 

nem tisztázott az eljáró hatóság arra az esetre, ha a plakát-eltávolítási kötelezettségének 

az elhelyező nem tesz eleget, de még ha az NVB iránymutatásának alapulvételével a 

helyi önkormányzat képviselő-testületét illeti is ez a hatáskör, az eljárás egyes kérdései, 

a költségviselés módja és a költségek meg nem fizetése esetére alkalmazandó eljárás 

továbbra is nyitott maradt. Megállapítható, hogy a kampányidőszakban elhelyezett 

választási plakátok eltávolítását elrendelő önkormányzati szervek határozataival 

szemben (és a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással) érkezett 

kifogás elbírálására a választási bizottság jogosult. A választási plakát elhelyezésére 

vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a fallal, kerítéssel egy tekintet alá eső 

ereszcsatornára és az ajtóra is, továbbá a választási kampánytevékenységet folytató 

jelölt, jelölő szervezet emblémáját tartalmazó póló is plakátnak tekinthető. 

Megállapítható, hogy a szórólapra, mint kampányeszközre a kiadványra irányadó 

szabályokat kell alkalmazni, így azon kötelező az impresszum feltüntetése, ellenben a 

politikai hirdetés nem sajtótermék, így az impresszum alkalmazása sem kötelező. 

 

 

4. Kitekintés 

 

A Ve. módosítására dolgozatom megírásának időpontjában, a  2018. évi országgyűlési 

képviselőválasztások lezárását követően ismét sor került. Az új szabályozás 2018. 

szeptember 1-én lépett hatályba, az egyes választásokkal kapcsolatos törvények 

módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvénnyel.9 A jogszabály-módosítás a Ve. 

számos pontját érinti, így az előzőekben tárgyalt plakátra vonatkozó rendelkezéseket és 

az érintőlegesen megemlített hirdetést is. A törvényjavaslat általános indoklása szerint a 

módosítás a gyakorlatban összegyűlt jogalkalmazói tapasztalatok segítségével próbálja 

megkönnyíteni és átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá tenni az alkalmazást.10  

Az eredeti törvényjavaslat közvetlenül kötelezett volna a plakáton az impresszum 

alkalmazására. A kötelező alkalmazás alól tartalmazott volna egy kivételt, azt az esetet, 

amennyiben a plakáton a jelölt arcképe megjelenik. Szintén ezt a szabályozást követte 

volna a jogszabály a hirdetésre vonatkozóan. {„144. § (2) A kampányidőszakban a 

jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A 

plakáton impresszumot kell feltüntetni az Mttv. szerinti adattartalommal, kivéve, ha a 

plakát által népszerűsített jelölő szervezet vagy a független jelölt neve, illetve a 

népszerűsített jelölt képmása a plakáton megjelenik.” „148. § (2) […] A politikai 

                                                           
9 Magyar Közlöny 117. szám. 2018.július 25. 27165-től 27196-ig. 
10 T/714. számú törvényjavaslat az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról, Benyújtó: 

Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Bajkai István (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Kocsis Máté 

(Fidesz), Németh Szilárd István (Fidesz), http://www.parlament.hu/irom41/00714/00714.pdf 2018.08.31. 

http://www.parlament.hu/irom41/00714/00714.pdf
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hirdetést az Mttv. 46. § (9) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó impresszummal kell 

megjelentetni, kivéve, ha a politikai hirdetés által népszerűsített jelölő szervezet vagy a 

független jelölt neve, illetve a népszerűsített jelölt képmása a politikai hirdetésben 

megjelenik.„11} A törvényjavaslat indoklása szerint akkor nem kell kötelezően 

impresszumot alkalmazni, ha a plakátról vagy a hirdetésből egyértelműen kiderül annak 

a jelölő szervezetnek, vagy jelöltnek a kiléte, akinek a népszerűsítésére a 

kampányeszköz szolgál.  

  Ezzel szemben az elfogadott és hatályba lépett jogszabály mind a plakát, mind a 

hirdetés vonatkozásában úgy rendelkezik, hogy azon fel kell tüntetni a kiadó, ill. a 

megrendelő adatait: „A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért 

felelős személy nevét.” [Ve.144.§ (2) bek.] „A politikai hirdetésen fel kell tüntetni 

megrendelőjének nevét és lakóhelyét, illetve székhelyét.” [Ve. 148.§ (2) bek.] A 

módosító indítvány ezt azzal indokolta, hogy a kötelező impresszum hiánya visszaélésre 

adhat okot abban az esetben, ha a jelölt politikai ellenfele, a jelölt arcképét felhasználva, 

valótlan tartalmú kampányeszközöket jelentetne meg. „Az eredeti módosítás kvázi 

legalizálná ezt a tevékenységet, amennyiben az illetéktelenek felhasználnák a jelölt 

képmását és logóját, úgy az ilyen lejárató tartalmú szórólapok automatikusan a 

jelöltnek, valamint pártjának lennének tulajdoníthatóak.” 12  

A módosítás véleményem szerint pontosította és egységesebbé tette a jogszabály 

rendelkezését, amennyiben a plakátra és a hirdetésre azonos előírást tartalmaz az 

impresszum feltüntetésével kapcsolatosan. Szintén szerencsés megoldásnak tartom az 

Mttv. rendelkezéseire történő utaló szabály mellőzését. 

 Új szabály vonatkozik a plakát elhelyezésére is, amennyiben azt 

magántulajdonban lévő dolgon csak a tulajdonos, a bérlő, illetve az állami vagy 

önkormányzati tulajdonban lévő dolog esetében a vagyonkezelői jog jogosultjának 

előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet elhelyezni. „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.” [Ve. 144. (4) bek.]  

Tehát az eddigi rendelkezésben meghatározott épület falára és kerítésre 

vonatkozó korlátozás, ami a joggyakorlat álláspontja szerint kiterjedt az ajtóra és az 

ereszcsatornára is, a módosítással minden magántulajdonban, illetve állami vagy 

önkormányzati tulajdonban lévő dologra kiterjed, tovább erősítve a tulajdonhoz való 

jogot. A magántulajdonban (illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonban) lévő 

dolgon történő elhelyezés előtti előzetes írásbeli hozzájárulás követelménye 

véleményem szerint indokolatlan előírás, a plakát használatának a jogszerűségét nem 

tudja elősegíteni, legfeljebb a bizonyítást megkönnyítő hatása lehet. 

 

 

Összegzés 

 

A plakát elhelyezésére és eltávolítására egyre szélesebb körű és egyre részletesebb jogi 

előírások a gyakorlatban is jól alkalmazhatók. A tételes rendelkezések mellett a 

joggyakorlat is több megállapítást tett, ezáltal segíteti elő a helyes jogalkalmazást, 

                                                           
11 T/714. számú törvényjavaslat az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról. Benyújtó: 

Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Bajkai István (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Kocsis Máté 

(Fidesz), Németh Szilárd István (Fidesz), http://www.parlament.hu/irom41/00714/00714.pdf 2018.08.31. 
12 T/714/20. számú módosító javaslat. Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence 

(Párbeszéd), http://www.parlament.hu/irom41/00714/00714-0020.pdf 2018. 08.31. 

http://www.parlament.hu/irom41/00714/00714.pdf
http://www.parlament.hu/irom41/00714/00714-0020.pdf
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valamint a Ve. legutóbbi módosítása ezeket felhasználva tovább pontosította a 

jogszabály szövegét, de véleményem szerint még így is maradtak bizonytalan területek.  

A joggyakorlat eredményeként került eldöntésre a plakát villanyoszlopon történő 

elhelyezésének jogszerűsége, amely a Kúria indoklása szerint a Ve. zárt 

szabályrendszeréből vezethető le. A plakát eltávolítása szempontjából azonban a 

szabályozás továbbra is bizonytalanságot eredményez, hiszen továbbra sem tisztázott az 

eljáró hatóság arra az esetre, ha a plakát-eltávolítási kötelezettségének az elhelyező nem 

tesz eleget, nyitott kérdés maradt a költségviselés módja és a költségek meg nem 

fizetése esetére alkalmazandó eljárás pontos menete. Megállapítható, hogy a 

kampányidőszakban elhelyezett választási plakátok eltávolítását elrendelő 

önkormányzati szervek határozataival szemben (és a választásra irányadó jogszabály 

megsértésére hivatkozással) érkezett kifogás elbírálására a választási bizottság jogosult.  

Azon megállapítást, mely szerint a fallal, kerítéssel egy tekintet alá eső 

ereszcsatornára és az ajtóra is vonatkozik a plakát elhelyezésére előírt rendelkezés, a 

törvénymódosítás során a jogalkotó felhasználta és a hatályos előírást minden dologra 

kiterjesztette. Feloldásra került az impresszum alkalmazásában fennálló ellentmondás, 

mely szerint a szórólapra mint kampányeszközre a kiadványra irányadó szabályokat 

alkalmazni kellett, így azon kötelező volt az impresszum feltüntetése. A politikai 

hirdetést a plakáttal ellentétben nem kellett sajtóterméknek tekinteni (sem 

kiadványnak), tehát az impresszumra vonatkozó szabályokat nem kellett rá alkalmazni. 

Ezeket az ellentmondásokat azonban a Ve. legújabb módosítása orvosolta, így 

egységessé válik a hirdetményen és a plakáton kötelezően feltüntetendő impresszum, 

mely rendelkezés a jogszabály szövegében explicit módon megjelenik. 


