
Tájékoztató jelölteknek 
 
Delegálás a választási bizottságokba 
A Helyi Választási Bizottságba – a választott tagokon felül – 2 tagot a választókerületben a jogerősen 
nyilvántartásba vett jelölt bízhat meg.  
A HVB megbízott tagjait a választási bizottság elnökénél kell a szavazás napját megelőző 9. napig 
(2019. október 4. péntek 16. 00) bejelenteni. (A nyomtatvány megtalálható a 
http://vacduka.hu/onkormanyzati-valasztasok) weboldalon. 
Kérjük megadni a gyors elérhetőség érdekében a mobilszámot, a vonalas telefonszámot és az e-mail címet, 
mivel a választási bizottsági tagoknak a megbízást követő öt napon belül esküt kell tenniük (eskü nélkül 
nem járhat el), és oktatáson kell részt venniük. 
A választási bizottság megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé 
válásával szűnik meg. 
 
A kampány 
A választási kampányidőszak időtartama a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a 
szavazás befejezéséig tart.  
A Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a 
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen 
– választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. Ez a plakátolás tekintetében azt jelenti, 
hogy ezen időszak alatt plakátragasztás nem lehetséges, de a kiragasztott plakátokat nem kell eltávolítani! 
 
Kampánytevékenységnek minősül: 
a) a kampányeszközök (pl. plakát, a jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, a 
politikai reklám és politikai hirdetés, választási gyűlés, közvetlen politikai kampány) kampányidőszakban 
történő felhasználása és 
b)  minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek 
megkísérlése céljából. 
 
A szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő 
szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető. 
 
Plakát 
A választási kampány eszközei szempontjából, a Ve. rendelkezéseinek alkalmazásában plakátnak 
minősülnek a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagától 
függetlenül. 
A plakátok készítésével kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmüket: 

- a tájékoztató anyagaikban használandó, Vácdukát ábrázoló légifotók megjelenítéséhez a készítő 
hozzájárulása szükséges, mivel azok szerzői jogvédelem alatt állnak, 

- bármely szervezet, baráti kör, társaság a „Vácduka” nevet, valamint címerét kizárólag a Képviselő-
testület jóváhagyását követően használhatja, 

- a település weboldaláról és facebook oldaláról képeket csak az Önkormányzat előzetes értesítését 
követően lehet felhasználni. 

A Ve. lehetővé teszi, hogy a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés 
nélkül készítsenek plakátot, ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény szerint a kiadványon impresszumot kell elhelyezni, amely tartalmazza a kiadó nevét 
és székhelyét, továbbá a kiadásért felelős személy és a szerkesztésért felelős személy nevét. 
Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. 

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak: 
a) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával 
lehet.  
b) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a 
helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.  
c) Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni 
tilos. 
d) A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, a közterület-használatról szóló 
jogszabályokat kell alkalmazni. 
e) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás 
nélkül eltávolítható legyen. 



A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. §-a szerint: 
„(3) A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett - a közúti jelzőtáblák 
megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott területen belül - nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti 
jelzésekkel - azok alakjával, színével - összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a 
közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. 
(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés, valamint a 
tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz lakott területen 
a) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe 
kivételével, 
b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút, 
valamint a kerékpárút kivételével. 
(3b) Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és 
telefonoszlopon az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyével helyezhető 
el. Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon 
történő elhelyezése esetén az elhelyező köteles a közterület-használati díjak megfizetésére.” 
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.  
 
Választási gyűlés 
A választási gyűlések nyilvánosak. Választási gyűlés a szavazás napján nem tartható. A kampány céljára 
az állami és önkormányzati költségvetési szervek azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre 
helyiséget és egyéb szükséges berendezést. 
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben kampányt folytatni, gyűlést tartani 
tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll 
rendelkezésre. 
  
Adatszolgáltatás a névjegyzékből 
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a korlátozó vagy kizáró 
nyilatkozatra is figyelemmel – 
a) a jelölt kérésére (a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási 
díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetésének igazolásával együtt) azt a jelölt 
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda, öt napon belül, de 
legkorábban a jelölt nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően átadja. 
Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú 
felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos. 
Az adatszolgáltatás adatait a jelölt legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült 
jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. 
 
 
Kérem, hogy amennyiben a választással kapcsolatosan kérdése merül fel, hivatali időben keresse fel a Helyi 
Választási Irodát. 
 
 
 

Helyi Választási Iroda 


