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működési és kivitelezési szabályokat, amelyek keretén belül az ideiglenes politikai hirdető berendezések 
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A Városarculati Iroda szerint csakis összefogással, a kerületekkel közösen, az Etikai Kódex alapvetéseire 
támaszkodva lehet újból sikerre vinni a programot, és visszaszorítani az illegális politikai plakátolást, 
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jegyében a pártok, jelölő szervezetek és egyéni jelöltek közterületeken történő megjelentetésének szabályait 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi-, valamint a Jogi Bizottság elnökei a Bizottságok álláspontjait a 
Képviselő-testületi ülésen ismertetik. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért az egységes 
Fővárosi Etikai Kódexben foglaltakkal, és felhatalmazza a Polgármester Urat annak aláírására. 

Határidő: 
Felelős: 
Előkészítésért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős 

B u d a p e s t , 2010. június ..v 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
-> ^ i j e g y z ő 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

2010. július 30. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bánhegyi Binder Zsuzsa osztályvezető 

Verbai (Lajos 



,*rp-/y^k (s/f-J 
<V \ 

1. oldal, összesen: 2 
\ 

LJ^y^ t«JL_C ^ 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa J5rCi_A_ 

Feladó: "Bojár Iván" <Bojarl@Budapest.hu> 
Címzett: <ronyecz@kobanya.hű>; <nagy_ildiko@kobanya.hu> 
Másolatot kap: <banhegyi@kobanya.hu> 
Elküldve: 2010. május 6. 15:18 
Melléklet: Egységes Fővárosi Etikai Kódex.doc 
Tárgy: Egységes Fővárosi Etikai Kódex kialakítása 
Verbai Lajos 
polgármester úr 

Oí . P " ! 

Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzata 

Tisztelt Polgármester úr! 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜf F T 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ' 

Polgármesteri i/liva/a 

Iktatószám:. 

_ L 2010 MAJ!1 2; 

fcioaao: 

tdmMí/míüM, tűi 
" . « ^OD 
msllékiét-

Engedje meg, hogy jövőbeni együttműködésünk opitmalizálása érdekében tájékoztassam a 
most lezajlott választások kapcsán kialakult tapasztalataimról, egyszersmind kifejezzem 
köszönetemet is az Ön által vezetett kerülettel kialakult együttes, fegyelmezett munka sikerén 
felbuzdulva. 

A 2010. évi áprilisi parlamenti választásokra való felkészülés sikeres volt, hiszen egyfelől 
elkészült az egységes fővárosi plakáthely-térkép, biztosítva a pártok legális, átlátható és 
nyomon követhető formában történő plakátragasztását, másfelől szoros együttműködés 
alakult ki a kerületek és a Főváros között, amelyet az őszi önkormányzati választások 
alkalmával is szeretnénk folytatni. 

Húsz év után végre először sikerült tisztán tartanunk a közterületeket az illegális politikai 
plakátoktól. Csak kisebb kihágásokat tapasztaltunk: nagyon kevés kerületben történt illegális 
plakátolás, és ott sem a korábbi mértékben. Az illegális módszer javarészt azokban a 
kerületekben fordult elő, ahol kiélezett volt a verseny, ahol hiányoztak a kerület által 
biztosítandó legális plakáthelyek vagy ahol a kerület vezetésének passzivitása és a pártokkal 
történő nem megfelelő egyeztetés hátráltatta a programot. 

Az együttműködés sikerén felbuzdulva, a XII. kerület, és más kerületek már 
korábban megszerzett tapasztalatainak felhasználásával, a Főváros az őszi önkormányzati 
választásokra már egy minden kerületre kiterjedő egységes Fővárosi Etikai Kódexet 
kialakítását tervezi, amely Budapest egészére vonatkozóan meghatározná azokat az alapvető 
működési és kivitelezési szabályokat, amelyek keretén belül az ideiglenes politikai hirdető
berendezések legyártásra, kihelyezésre kerülnek és azokat a pártok igénybe vehetik. Csakis 
összefogással, a kerületekkel közösen, az Etikai Kódex alapvetéseire támaszkodva lehet újból 
sikerre vinni a programot, és visszaszorítani az illegális politikai plakátolást. 

Ennek első lépéseként mellékelten megküldöm az általunk - a kerületektől korábban megkapott 
Etikai Kódexek alapján - elkészített szövegtervezetet, egyeztetés és elfogadás végett. Bízom 
benne, hogy Polgármester úr ismételten melléáll a kezdeményezésnek és közösen olyan 
előremutató és hosszú távú rendszert sikerült kialakítanunk, amellyel végérvényesen fel lehet 
számolni a politikai vadplakátolást. Tisztelettel kérem, hogy a Kódexszel kapcsolatos 
visszajelzéseiket Irodánk részére írásban, 2010. május 14-ig küldjék meg. Egyúttal javaslom, 
hogy már most kezdjék meg a pártokkal az egyeztetést, hogy mely kerületi helyszíneken 
kívánnak élni a legális hirdető-berendezések igénybevételével. A fővárosi helyszínekkel 
kapcsolatban már írásban megkerestük az egyes pártigazgatókat. 

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, Irodánk szívesen áll Polgármester Úr 
rendelkezésére, illetve egy kerületi szintű közös megbeszélés keretében személyesen is tudjuk 
azokat egyeztetni. Ennek időpontjáról később tájékoztatom Önt. 
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EGYSÉGES FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI ETIKAI KÓDEX 
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 

Alulírottak 

• a 2010. évi önkormányzati választások tisztasága és a kampány etikus 
lebonyolítása érdekében, 

• a választásokon induló politikai pártok és jelöltek hitelességének további 
kiteljesítéséért, 

• de különösen a választópolgárok pontos és valósághű tájékoztatása, illetőleg a 
demokratikus intézményekbe vetett bizalmának erősítése céljából megalkotják az 
alábbi Egységes Fővárosi Választási Etikai Kódexet (röviden Kódexet). 

A Kódex fejezetei: 

I. Általános etikai alapelvek 
II. Köztéri megjelenés, egységes fővárosi plakáthely-térkép 

I. 
Általános etikai alapelvek 

1. Jelen okirat aláírói alapkövetelménynek tekintik, hogy a 2010. évi önkormányzati 
választások során a felek a hivatalos választási eljárásban és azon kívül is kövessék 
és betartsák a Magyar Köztársaság törvényeit. 

2. A Kódex etikai normái a választások mindazon résztvevőire nézve hatályosak, akik 
azt megalkotásakor aláírták, valamint azokra, akik ahhoz a későbbiekben 
csatlakoznak. Jelen Kódex etikai normái a részes felekre aláírásuk, illetve 
csatlakozó nyilatkozatuk megtételének napjától a választás végleges 
eredményének közzétételéig hatályosak. 

3. A nyilatkozatban részes felek közösen kijelentik: a választási kampány céljának azt 
tekintik, hogy ennek során a pártok és a jelöltek bemutassák magukat és céljaikat, 
valamint, hogy ismertessék, érteimezzékés ütköztessék politikai programjaikat. A 
felek ennek érdekében egyfelől tartózkodnak egymás pártjának és jelöltjének a 
lejáratásától, másfelől tartózkodnak mindennemű illegális módszertől, többek között a 
politikai vadplakátok kiragasztásával kapcsolatban. 

4. A felek az ajánlási szelvények gyűjtése kizárólagos céljának a törvényes 
jelöltállítást tekintik, ezért tartózkodnak a kitöltetlen szelvények gyűjtésétől. Az ajánlási 
szelvények gyűjtése során a felek tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely a 
választópolgárok és családjuk rendes életvitelének és magánéletének 
megzavarásával jár. 
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5. A felek az egész választási eljárás során etikátlannak tekintik a politikai és 
személyes hitelrontást, s kötelezik magukat arra, hogy ettől tartózkodnak. Kötelezik 
magukat a felek arra, hogy egymás választási gyűléseit és egyéb rendezvényeit nem 
zavarják meg, s nem törekszenek semmiféle módon azokat céljuktól eltéríteni, vagy 
azokat saját céljaikra felhasználni. 

6. A választási propaganda anyagaikat a felek kötelesek jól felismerhető és mással 
össze nem téveszthető módon sajátjukként jelezni. A választási eljárásban 
résztvevő felek kötelezik magukat arra, hogy egymás választási hirdetéseit, plakátjait 
és egyéb propaganda-anyagait nem távolítják el hirdetőszerkezetről, azokat 
átragasztással vagy egyéb módon nem teszik felismerhetetlenné, továbbá, hogy 
tartózkodnak a hirdetési felületek kisajátításától, illetve az illegális plakátragasztás 
módszerétől és csakis a Főváros, a kerületek és az erre szakosodott reklámcégek 
által nyújtott legális felületeket veszik igénybe, más nem engedélyezett közterületet 
nem. 

7. A nyilatkozatban részes felek a választási kampánnyal kapcsolatban általában 
kívánatosnak tartják a takarékosságot, illetve a természeti környezet védelmét. 
Felek kívánatosnak tartják a törvény által meghatározott választási szervekbe olyan 
személyek delegálását, akiket e feladat ellátására és a jelen Kódex normáinak 
betartásának ellenőrzésére előzetesen felkészítettek. 

8. Jelen nyilatkozat részesei szükségesnek tartják, hogy a tömegtájékoztatási 
médiumok igyekezzenek előmozdítani a választások eredményességét, a kampány 
törvény szerinti, jelen Kódex normáinak is megfelelő lebonyolítását, illetve, hogy ne 
hozzanak nyilvánosságra az e Kódex normáit sértő cikkeket, közleményeket és 
hirdetéseket. 

9. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érdekkörükben megvalósított és a 
jelen Kódexben megfogalmazott normákat sértő magatartásokat kivizsgálják, az 
elkövetőt a választási eljárásban való további részvételtől eltiltják, illetőleg a neki adott 
megbízást visszavonják, és a tett intézkedésekről a sérelmet szenvedett felet 
tájékoztatják. 

II. 
Az aláíró felek az önkormányzati választásokra történő felkészülés jegyében a 
pártok, jelölő szervezetek és egyéni jelöltek közterületen történő megjelenését 

az alábbiak szerint szabályozzák 

1. Budapest Főváros és a kerületi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Főváros és az egyes kerületek területén a képviselőjelöltek megismertetése 
céljából térítésmentesen biztosítanak a későbbiekben meghatározott és az egységes 
fővárosi plakáthely-térképen is feltűntetett útvonalakon, közterületeken kizárólagosan 
választási plakát elhelyezésére szolgáló alkalmi hirdető-berendezéseket, a 
választást megelőző és az azt követő időszakban. 
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2. Annak érdekében, hogy a pártok és jelöltek - a főváros és a kerületek által 
biztosított felületeken - átlátható módon, előre megtervezett formában és nyomon 
követhetően használják a hirdető-berendezéseket, a csatlakozó önkormányzatok 
folyamatosan egyeztetnek a választáson résztvevő pártokkal, és iránymutatásaik, 
javaslataik alapján alakítják ki a hirdető-berendezések helyszínének listáját és az 
egységes fővárosi plakáthely-térképet. Az önkormányzatok vállalják, hogy a listákat 
nyilvánosságra hozzák és gondoskodnak a pártok, jelöltek megfelelő tájékoztatásáról, 
illetve azokat az illetékes közterület-felügyeletek, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
és a Városarculati Tanácsnoki Iroda részére is megküldik. 

3. A hirdető-berendezések méretét és szerkezetét a kihelyező önkormányzat 
határozza meg, de javasolt, hogy azok egységes jelleget öltsenek kinézetükben, a 
minél nagyobb felület biztosítása érdekében legyenek négyoldalúak, szilárd 
szerkezetűek és minden berendezésen szerepeljen a „Csak választási kampány 
célokra használható" felirat, illetve az önkormányzat neve, lógója. 

4. A minél hatékonyabb és igazságosabb rendszer kialakítása érdekében javasolt, 
hogy a Főváros és a kerületi önkormányzatok is ugyanolyan formában és 
feltételekkel biztosítsák a pártok és jelöltek számára a hirdető-berendezések 
igénybevételét. Javasolt, hogy mindez sorsolásos módszerrel történjen, azaz a 
Kódexet aláíró jelölő szervezetek között egyenlő arányban kerüljenek kiosztásra a 
sorszámozott hirdető-berendezések. így minden jelöltet állítani kívánó jelölő szervezet 
egyenlő számú szerkezetre jogosult. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 
Kódexhez csatlakozók számának megfelelő számú, a közterület pontos leírását 
tartalmazó csomagokat úgy érdemes kialakítani, hogy minden egyes csomag egyenlő 
mértékű információs értékkel rendelkezzen. A fennmaradó csomagok, illetve esetleges 
második forduló esetén újraelosztás, újrasorsolás történik. 

5. A hirdető-berendezések közterületre történő kihelyezéséről (az ahhoz szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás beszerzése mellett) és elbontásáról a kihelyező 
önkormányzatok gondoskodnak. 

6. A Budapest Főváros és a kerületi önkormányzatok által biztosított lehetőséget a 
jelöltek (pártok, illetve szervezetek) elfogadják, egyidejűleg kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy Budapest Főváros és a kerületek közigazgatási határain belül a választási 
kampány során választási plakátot kizárólag a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény, a választási plakátok egyes közterületeken és a közterület meghatározott 
részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 51/1998.(11.27.) Főv. Kgy. rendelet 
előírásainak megfelelően helyeznek el, valamint önálló szerkezetet a fővárosi 
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/11995.(X.20.) Főv. 
Kgy. rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint 
helyeznek ki közterületre. 

7. Az aláírók kötelezettséget vállalnak arra, hogy Budapest Főváros és a kerületi 
önkormányzatok tulajdonában álló épületek falára, kerítésekre, támfalakra, 
lámpaoszlopokra, stb. választási plakátot nem helyeznek ki. A jelölő szervezet 
képviselői tudomásul veszik, hogy ha közterületen választási plakátot az említett 
jogszabályok előírásaival ellentétes módon helyeznek el, úgy hirdetményekkel 
kapcsolatos szabálysértést követnek el. 
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Záradék 

Ezen Kódex aláírói, illetve az ahhoz csatlakozott felek kijelentik: 

• elismerik magukra nézve kötelezőnek a Kódexben megfogalmazott etikai 
normákat, 

• felelősséget vállalnak azért, hogy e normákat maguk, illetve az érdekükben eljáró 
megbízottaik és támogatóik is betartják, 

• aláírásra javasolják e Kódexet, mindazon polgári és egyéb szervezeteknek, 
amelyek a választási kampányban bárki mellett részt vesznek. 

Felek tudomásul veszik, hogy ha bármelyikük is megsérti a Kódex normáit, ez senkit 
sem jogosít fel hasonló magatartásra. Fentiek a megállapodást aláíró felek akaratával 
mindenben megegyeznek, azt jóváhagyólag aláírják, magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el. 
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