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TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI VÁLASZTÁSOK SORÁN
A VÁLASZTÁSI PLAKÁT KIHELYEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL
Mosonmagyaróvár közigazgatási területén a választási plakátok kihelyezése során a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-ában foglaltak az irányadók
az alábbiak szerint:
A Ve. szerint a kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás
befejezéséig, azaz 19.00 óráig tart.
A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek
plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.
Plakát a kampányidőszakban - az alábbiakban meghatározott korlátozások kivételével - korlátozás
nélkül elhelyezhető.
A választási plakát elhelyezésére vonatkozó, a Ve. által nevesített korlátozások:
- plakátot elhelyezni magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami
vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes,
írásbeli hozzájárulásával lehet;
- védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett
természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére
szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos;
- a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és
károkozás nélkül eltávolítható legyen;
- a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az
óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni,
- 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.
A Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a településkép védelme szempontjából kiemelt
területek nyilvántartását az alábbiak szerint:
-

-

Műemléki jelentőségű terület, műemléki védelem alatt álló épületek, köztéri alkotások és a
műemléki környezet területe, melyek nyilvántartását a Rendelet 1. függeléke, térképi
ábrázolását a Rendelet 2. függeléke tartalmazza.
Történelmi emlékhely: az 1956-os emlékhely és környezete (helyrajzi szám: 5086/15).
Magyaróvári temető (helyrajzi szám: 383/1, 431/3) védett területe.
Régészeti érdekű területek és a régészeti lelőhelyek területei, melyek nyilvántartását a
Rendelet 3. függeléke, térképi ábrázolását a Rendelet 4. függeléke tartalmazza.
Helyi jelentőségű védett értékek területe:
a) helyi építészeti védelem alatt álló épületek, melyek nyilvántartását a Rendelet 2.
melléklete, térképi ábrázolását az 5. melléklete tartalmazza;
b) helyi védelem alatt álló köztéri alkotások, melyek nyilvántartását a Rendelet 3.
melléklete, térképi ábrázolását az 5. melléklete tartalmazza;
c) helyi védelem alatt álló síremlékek, melyek nyilvántartását a Rendelet 4. melléklete
tartalmazza.
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-

-

Az országos ökológiai hálózat elemei:
a) magterület;
b) ökológiai folyosó területe;
amelyek térképi ábrázolását a Rendelet 5. függeléke tartalmazza.
Tájképvédelmi terület, mely térképi ábrázolását a Rendelet 5. függeléke tartalmazza.
Helyi jelentőségű természetvédelmi területek, melyek térképi ábrázolását a Rendelet 6.
melléklete tartalmazza.

A Rendelet megtalálható Mosonmagyaróvár város honlapján (www.mosonmagyarovar.hu) az
Önkormányzat/Rendeletek fül alatt. A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés
elhelyezése, valamint az óriásplakátok vonatkozásában Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
további szabályozást nem tartalmaz.
Választási plakát elhelyezhető a fizetős felületeken - óriásplakát, hirdetőoszlopok, egyéb fizetős
hirdetőberendezések -, továbbá a város által térítésmentesen biztosított, fa körüli ideiglenes háromszög
alaprajzú, választási célú hirdetőberendezéseken.
Mosonmagyaróvár város területén a választások során igénybe vehető hirdetési lehetőségek az
alábbiak:
1. Közterületi hengeroszlopok bérlete - az aktuális szabad felületekről és a bérleti díjakról
közvetlenül kell információt kérni:
MAHIR CITYPOSTER KFT.
MÉDIA ÉS KÖZTERÜLETI REKLÁMÜGYNÖKSÉG
1095 Budapest, Soroksári út 121.
Telefon: 280-8050, 280-8060
Kovács Zsuzsanna kereskedelmi előadó
kovacs.zsuzsanna@cityposter.hu
2. Közterületi óriásplakátok és city light felületek bérlete - az aktuális szabad felületekről és a
bérleti díjakról közvetlenül kell információt kérni:
Czinkóczi Attila
értékesítési vezető
Publimont Hirdetésszervező Kft.
1022 Budapest, Törökvész út 30/A. V.em.
attila.czinkoczi@publimont.hu
Telefonszám: +36 1 4888 461
www.publimont.hu
3. Közterületi city light felületek és magánterületi óriásplakátok bérlete - az aktuális szabad
felületekről és a bérleti díjakról közvetlenül kell információt kérni:
JCDecaux Hungary Zrt. (korábban Epamédia)
1027 Budapest, Ganz utca 16.
Ügyintéző: Bodor Katalin
Tel: +36-1/208 73 00
e-mail: info@jcdecaux.hu
4. Közterületi 2 négyzetméteres hirdetőfelületek bérlete - az aktuális szabad felületekről
közvetlenül kell információt kérni.
egyéb információk:
Csala Éva
mosonmagyaróvári közterületi reklámgazda
képviselője
Személyes közterületi reklámügyintézés:
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9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.
E-mail: jegyzo@mosonmagyarovar.hu
Mobil: +36 – 20 / 940 7873;
+36 -30 / 742 82 54

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna épületében
Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján
Telefon: 30/226-9837
5. Háromszög alaprajzú, fák köré elhelyezhető, háromoldalú hirdető berendezés, 40 db
1

Ady Endre u. 13.

22

Kossuth L. u. – Ostermayer u.

2

Béke u. 1.

23

Kossuth L. u. – Kölcsey F. u.

3

Béke u. 48.

24

Hild János tér

4

Pipacs u. 15.

25

Soproni u. – Úttörő u.

5

Károly Róbert u – Erzsébet Királyné út.

26

Kühne E. tér (Kárpáti)

6

Zöldike u. – Gyöngyös u.

27

Soproni u. 12.

7

Halászi u. – Kálnoki u.

28

Aranyossziget u. – Magtár u.

8

Tündéfátyol u. 1/A

29

Rév u. 2.

9

Várallyai u. – Halászi u.

30

Partos u. – Rév u.

10

Pozsonyi u. 6.

31

Aranyossziget u. Mosonyi M. u. (SPAR)

11

Deák tér 4.

32

Szent István Király út 99.

12

Orgona u. 1.

33

Kápolna tér 10.

13

Pacsirta u. 33.

34

Károly u. 68.

14

Terv u. – Szekeres R. u.

35

Erkel F. u. 17.

15

Huszár G. u. 1.

36

Gulyás L. u. Gyárfás u.

16

Bartók Béla u. 9.

37

Magyar u. 32.

17

Határőr u. (orvosi rendelő)

38

Fő u. 21.

18

Gyári út – Fertő sor

39

Károly u. Móra F. u.

19

Bauer R. u. – Horgász u. (ABC)

40

Szekeres R. u. 3.

20

Kossuth L. u. – Hanság u.

21

Kossuth L. u. – Bauer R. u.

Az 5-ös pontban megjelölt hirdető táblák ingyenesen vehetők igénybe, azokon három darab,
egyenként 90 x 88 cm-es ragasztható felülettel.
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Mosonmagyaróvár, 2019. március 20.
MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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