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A választási kampányidőszak a szayazás napját megelőző 50, naptól a szavazás napján a szavazás
befejezéséig tart.

Felhívom minden Tisztelt Választópolgár íigyelmét, tartőzkodjanak attől a tevékenységtől, hogy
a telepüIésen szabályosan kihelyezett választási plakátokato hirdetéseket megrongálják, miután
ezzel me gsé rtik a j elölte k esélye gyenlős é géto a v álasztás tisztaságát.

Kérem Önöketn tartsák tiszteletben minden jelölt kampánytevékenységét, mely a választási
eljárásról szóló törvénynek megfelel!

Kampánytevékenységnek minősül :

- kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása, és

- kampányidőszakban folytatott minden egyéb tevékenység, amelynek célja a választői akarat
befolyásolása, vagy ennek megkísérlése.

Választási kampányeszközök: plakát,jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,

politikai reklám, - politikai hirdetós és - vá|asztási gyűlés.

Plakát aYe.l44, §-ában meghatározottkorlátozásokkal és tilalmakkal bárhol elhelyezhető.

Akorlátozások és tilalmak többek a következők:
' - Plákátot elhelyezni kizárőlrag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - á|Iami vágy önkorm ányzati

tulajdonban lévő dolog esetén - a vagyonkezelőijog gyakorlójának, ennek hiányában a tulajdonos
ho zzáj ánúás ával l ehet.

- Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az épitészeti örökség védett elemén, védett
természeti területen és értéken plakátot elhelyezni tilos.

- Áttami vagy önkormányzatihatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azonbelül plalcítot
elhelyezni tilos.

- A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az
óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatről szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

- A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját. - A
plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen.

politikai reklám

p ol itikai r e kl ám köz z ét éte l e

A médiaszolgáItató egyenlő feltételek mellett teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő
szervezetek és a fliggetlen jelöltek politikai reklrámjait. Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő
szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére.

A politikai reklámhoz vóleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.

A politikai reklrám kőzzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat
el. A, szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.

politikai hirdetés



A politikai hirdetés az ellenérték fejében közzéteít, valamely jelölő szewezet vagy ftiggetlen jelölt
népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét,
jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben kőzzéteít médiatartalom vagy filmszínházban
kőzzétetí audiovizuális tartalom.

Kö zv etl en p o liti k ai k amp ány

A közvetlen politikai karnpány a választási kampányanyagnak a választópolgár részére közvetlen
lnegkeresés módszerével törlérlő eljrrtlatása.

KözvéIemény-kutatús

A közvélemény-kutatást végző személy a
foglaló épületből kilépő választópolgarokat
be, a v álasúópolgárokat nem zak|athatja.

szavazás napján kizárő|ag a szavazőhelyiséget magáha
kérdezheti meg, a szavazőhe|yiség épületébe nem léphet

Kö zte r ü l et i kit e l ep üI é s

A Ve. l43lB. §-ában került nevesítésre egy a jelöltek és jelölő szervezetek által már régóta használt
karnpányeszköz, a közteriileti kitelepülés vagy más néven ..pultozás". A közterületi kitelepülés célja a
választópolgárokkal való szer-nélyes kommunikáció, amelynek során a jelöltek, jelölő szervezetek,
illetve ezek aktivistái pl. szórólapot osztanak, ajánlást- illetve aláírást gyíijtenek, illetve közvetlenül
szólítják meg a választópolgárokat a vélemények kicseré|ése, a közös álláspontok feltérképezése és a
szimpatizánsokkal való kapcsolatf-elvétel érdekében. További fontos szabály,lrogy amennyiben a
kitelepürlóshez valalnilyen berendezést, kelléket használnak, és az annak ellrelyezésére igénybe vett
közterület nern lraladja meg a 4 négyzetrnéteí, akkor a közterülethaszrrálatról szóló jogszabályokat nem
kell alkalmazni.

Tiltott kampánytevékenység

Mozgóurna igénylésére és a szuvazóhelyiséghez történő szúllítúsru való nyilvtínos felhívús
A Ve. 143lA. § (2) rendelkezése szerint mozgóurna igénylésére és a szavazólrelyiséghez történő
szállításra nyilvános fellrívás neln tehető közzé, szavazőhelyiséglrez törlénő autóbuszos
szernélyszállítás nenr végezhető.

Szuvuztís napjún vúIusz,tási gyűIés íurtúsa

VáIasztási gyűlést karnpányidőszakban lehet tarlani, ugyanakkor a szavazás napján választási gyűr|és

nem tartható . A szavazás napján politikai reklárnot nem lelret közzétenni a televízióban és a rádióban.

Litér,2022.június 21.
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