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TÁJÉKOZTATÓ 

 A VÁLASZTÁSI KAMPÁNNYAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEKRŐL 
 

Választási kampányidőszak: 
A szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart, azaz 
az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán 2018. február 17-től 2018. április 8-án 
19.00 óráig. 
 
Választási kampánytevékenység: 
Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és 
minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása 
vagy ennek megkísérlése céljából. 
 
Nem minősül választási kampánynak az állampolgárok - mint magánszemélyek – közötti 
személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától (sms-váltás, facebook, 
szóbeli beszélgetés stb.). Továbbá a választási szervek tevékenysége. 
 
Kampányeszközök: 
Minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására. A 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) által nevesített kampányeszközök: 

• plakát, 
• jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, 
• politikai reklám, 
• politikai hirdetés, 
• választási gyűlés. 

 
Plakát: 
A Ve. értelmében plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma 
mérettől és hordozó anyagtól függetlenül. 
A kampányidőszakban a jelölő szervezeteknek és jelölteknek nem kell engedélyt kérni, illetve 
bejelenteni, ha választási plakátot kívánnak készíteni. A plakátokon un. impresszum 
elhelyezése nem kötelező, de annak egyértelműen ki kell derülnie, hogy kinek az érdekében 
került kihelyezésre. 
A plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások: 

• épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – 
állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog 
gyakorlójának hozzájárulásával lehet; 

• állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül 
plakátot elhelyezni tilos; 

• a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje le más jelölt vagy jelölő szervezet 
plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen. 

 
Eltávolításának határideje: 2018. május 8. 16.00 óra. Eltávolításra az köteles, aki elhelyezte, 
vagy akinek érdekében elhelyezték.  
 
A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-
használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. 
 
Közvetlen politikai kampány: 
A választási kampányanyagnak a választópolgár részére közvetlen megkeresés módszerével 
való eljuttatása (pl: telefonhívás, e-mail küldés). 



2 
 

Politikai reklám: 
Politikai reklám valamely független jelölt vagy jelölő szervezet népszerűsítését szolgáló vagy 
támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját 
népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám. 
Politikai reklámot a médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett tehet közzé a jelöltet, illetve a 
listát állótó jelölő szervezetek és a független jelöltek megrendelésére, ellenszolgáltatás 
nélkül. 
 
Politikai hirdetés: 
Ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését 
szolgáló vagy támogatásra ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, 
emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban 
közzétett audiovizuális tartalom. 
 
Választási gyűlés: 
A szavazás napját megelőző 50. naptól kezdődően szervezhető, azaz 2018. február 17-től, de 
a választás napjára  már nem szervezhető és nem tartható. 
A választási gyűlés szervezéséhez rendőrségi bejelentés, közterület-foglalási engedély nem 
szükséges. A rend fenntartásáról a szervezőnek kell gondoskodnia. 
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási 
kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos. 
 
Relatív területi kampánytilalom: 
A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási 
kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható. 
 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
OEVI vezető 


