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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Ve. 144. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(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].”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Ve. 144. § (4) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

„(4) Plakátot elhelyezni
[b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának]

előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.”

Indokolás 

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A javaslat  egyrészt  eltörölné  a  plakátok  impresszumával  kapcsolatos  kivételt.  A benyújtott
módosítás ugyanis lehetővé tenné, hogy amennyiben a jelölt arcképe és a jelölőszervezet logója
szerepel a plakáton, akkor elhagyható az impresszum. Ez a javaslat számos visszaélésre adhat
okot, a kampányban ugyanis előfordult, hogy illetéktelenek a jelölt nevében terjesztettek lejárató
tartalmú szórólapokat, plakátokat. 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.
Jelen  módosítás  értelmében  továbbra  is  csak  impresszummal  rendelkező  plakátok  lennének
terjeszthetők.

A javaslat  továbbá  eltörölné,  hogy  állami  vagy  önkormányzati  tulajdonban  lévő  dolgon  a
vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehessen az önkormányzati
tulajdonban lévő dolgokra plakátot ragasztani. Az eredeti javaslat több szempontból problémás.
Egyrészt a javaslat lehetővé tenni, hogy településenként egyedi feltételek vonatkozzanak az utcai
plakátozásra,  hiszen könnyen lehet,  hogy bizonyos önkormányzatok engedélyezik a  plakátok
kiragasztását,  míg  mások  tiltják.  Így  különböző  településeken  eltérő  esélyekkel
kampányolhatnának a pártok és jelöltek. Másrészt az elmúlt választások azt mutatják, hogy piaci
plakátokhoz nem, vagy csak nehezen jutnak azok az ellenzéki pártok, amelyek nem élvezik egy
plakátoligarcha  támogatását.  A plakátcégek  politikai  és  nem  pedig  piaci  alapon  adják  el  a
plakáthelyeket,  így bizonyos ellenzéki  pártok gyakorlatilag nem jutnak piaci  plakátokhoz.  A
„vadplakátolás” az egyetlen olyan lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy a piacról kizárt pártok is
eljussanak plakátok formájában a választókhoz. Továbbá az önkormányzati választáson számos
olyan  civil  jelölt  indul,  aki  nem rendelkezik  állami  támogatással,  így ezen  jelöltek  számára
elérhetetlenek a piaci plakátok.
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