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Rozsnyó Város a Tgy. 369/1990 sz. települési önkormányzatokról szóló többször 

módosított törvénye 6. § 1. bek., valamint a Tt. 181/ 2014 sz. választási kampányról szóló 

törvénye 16. §-a  és  a Tt. 85/2005 sz. politikai pártokról és mozgamakról szóló többször 

módosított törvénye szerint az alábbi   

 

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETET adja ki a választási plakátok 

Rozsnyón, valamint Rozsnyóbánya és Nadabula városrészben történő 

kijelöléséről és a plakátok választási kampány alatti kiragasztásának 

feltételeiről  

 

1. cikkely 

Bevezető rendelkezések 

 

A választási plakátok Rozsnyón, valamint Rozsnyóbánya és Nadabula városrészben történő 

kijelöléséről és a plakátok választási kampány alatti kiragasztásának feltételeiről szóló általános 

érvényű rendelet (a továbbiakban „ÁÉR”) meghatározza  a Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsába,  a Szlovák Köztársaság elnöki tisztéért, a megyei önkormányzati szervekbe, a 

települési önkormányzati szervekbe és az Európai Parlamentbe  történő választáson induló   

alanyok választási plakátjai kiragasztásának helyét.  

 

2. cikkely 

Fogalom meghatározások  
  
1. Választáson induló alany a jelen ÁÉR –en belül: 

-  politikai párt, mozgalom vagy ezek koalíciója 

- a SZK köztársasági elnökjelöltjét képviselő petíciós bizottság 

- a választáson  induló egyén – független jelölt (a megyei és a települési önkormányzati   

  szervekbe  történő választásokon) 

 
2. Az ÁÉR-en belül választási plakátnak minősülnek a nyomtatott és írott anyagok, röplapok, 

közlemények, prospektusok, matricák és egyéb anyagok, amelyek tartalmukkal propagálják 

a választáson induló alanyt. 

 

 

3. cikkely 

A plakátok kiragasztására szolgáló helyek  

 

1. A plakátok kiragasztására Rozsnyó és városrészei területén az alábbi felületek lettek 

kijelölve:  

 

- a Čučmianska utcai tábla – a trafikkal szemben  a Spojená škola kerítésén  
- a Kozmonautov utcai tábla  a 15. sz. lakóház mellett 

- a Zakarpatská utcai tábla a trafik mellett   
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- Nadabula városrészben levő tábla  – a futballpálya kerítésén  
 
2. A választási plakátok közterületen való kiragasztása a 3. cikkely 1. bekezdésében megjelölt 

felületek kivételével  nem megengedett. 

 
3. Nem megengedett a választási plakátok kiragasztása a  Rozsnyó Város tulajdonát képező, 

esetleg kezelésében levő építményeken. 

 
4. Ez az ÁÉR nem vonatkozik a választási plakátok olyan információs és reklám 

berendezésekre történő kiragasztásra, amelyek  magántulajdonban vagy magánhasználatban, 

valamint más jogi személyek tulajdonában vannak.  

 
5. A jelen ÁÉR 3. cikkelyében kijelölt felületek ingyenesen kerülnek kiutalásra a választáson 

induló alanyoknak.  

 

 
4. cikkely 

A választáson induló alany kötelességei  
 
1. A választáson induló alany a választási kampány alatt a plakátjai kiragasztását saját 

költségére saját maga biztosítja. Az induló alany plakátkiragasztási szándékát köteles 

a Rozsnyói Városi Hivatal Általános és Belügyi Főosztályának legkésőbb a kiragasztás előtt 

két munkanappal  bejelenteni.  

 

2. A választáson induló alany a plakátjai kiragasztásánál köteles tiszteletben tartani a kijelölt 

felületeken az egyenlőség elvét minden induló tekintetében.  

 

3. A választási plakátok tartalmáért a felelősséget az illető politikai alany viseli.  

 
A választáson induló alany, aki a választási kampány előtt  kiragasztotta plakátjait a kijelölt 

felületekre, köteles gondoskodni a választási kampányt követő 7 napon belül   a plakátok 

eltávolításáról és a kijelölt plakátfelületek megtisztításáról. Amennyiben ennek nem tesz eleget, 

a plakátok eltávolításáról és a felület megtisztításáról Rozsnyó Város gondoskodik 

a választáson induló alany terhére.  

 

5. cikkely 

Az egyenlőség elvének biztosítása  

 
1. Minden választáson induló alany egyforma nagyságú, számmal vagy egyéb megbeszélt jellel 

megjelölt felületet kap a választási plakátok kiragasztására kijelölt felületeken. A város 

a plakátok kiragasztására szolgáló felület méretéről értesíti az egyes induló alanyokat 

a nyilvántartásba vett jelöltlisták számának a város  honlapján történő közzétételét követően. 

  
2. A város rögtön azután, hogy köztudottá vált a nyilvántartásba vett választáson induló alanyok 

száma, haladéktalanul megjelöli a választási plakátok kiragasztására szolgáló kijelölt helyeket. 

Az induló alanyok  felületeinek sorrendje megegyezik a választáson induló alany 

jelöltlistájának nyilvántartásbavételi  számával.  
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3. A választáson induló alany kizárólag a számára kijelölt felületeken helyezheti el a plakátjait.  

 

4. Amennyiben valamely induló alany a választási plakátok kiragasztása céljából számára 

kijelölt helyet nem veszi igénybe, ez a hely szabad marad, a város nem jelölheti ki ezt a helyet 

másik induló alany számára és ezt a felültet nem  veheti igénybe  másik induló alany. 

 

5. Nem megengedett az induló alanyok plakátjainak átragasztással történő tönkretétele.  

  
 6. cikkely  

Szankciók 

 
A jelen ÁÉR rendelkezéseinek megsértése esetén büntethetők: 

a) a jogi és a természetes személyek-vállalkozók  a Tgy. 369/1990 sz. települési 

önkormányzatról szóló többször módosított törvénye 27b § 1. bek. a) pontja szerint 

b) a természetes személyek a Tgy. 372/1990 sz. szabálysértésekről szóló többször módosított 

törvénye 46. § és 47. § 1.bek. d) pontja szerint. 

7. Cikkely 

Záró rendelkezések 

 

1. A jelen ÁÉR rendelkezései arányos mértékben érvényesek a referendumot és a SZK 

köztársasági elnöke visszahívásáról szóló népszavazást  megelőző kampány idejére is. 

2. A jelen ÁÉR hatályba lépésének napjával visszavonásra kerül Rozsnyó Város Általános 

Érvényű Rendelete a tájékoztató, reklám és kommersz tartalmú plakátok közzétételéről és 

kiragasztásáról, amelyet a Rozsnyói Városi Képviselő-testület a 163/2005 számú 2005.9.29-én 

hozott határozatában hagyott jóvá. 

3. Jelen ÁÉR -et a Rozsnyói Városi Képviselő-testület a 208/2015 számú 2015.11.26-án hozott 

határozatában hagyta jóvá, amely a város hivatalos tábláján történő közzétételétől számított 15. 

napon lép hatályba.   

 

                                                   Pavol Burdiga                        

a város polgármestere  

 

 

 

 
Megjegyzés: 

Az aktuális kijelölt felület a választáson induló alanyok létszáma szerint: A3 formátumú 

magasság minden induló alany részére. 

A kijelölt felületek számmal vannak megjelölve, amelyek az egyes indulók ( politikai pártok, 

független jelöltek) részére ki lettek sorsolva. Választási plakát kiragasztása iránti igény esetén 

az érdeklődővel a plakátkiragasztási igénye bejelentését követően lesz közölve a kijelölt felület 

száma. 

A polgármesteri tisztségért induló jelöltek számára kijelölt felület száma megegyezik 

a szavazólapon szereplő számukkal.    

 


