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Képvĺse|ő.testü|ete számáľa

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

I. Előzmény

Józsefuaros terĹiletére, a cégérek, hiľdetések és reklĺímok elhelyezéséről a Józsefuaros
rgriil9ti Építési SzabáIyzatárő| sző|ó 66l2Oo7.(XII.12.) szárĺľÚ önkoľmĺĺnyzati rendelet
(JOKESZ) 7.$-a fogalmaz meg előírásokat. A közteľĹiletről látható ľeklámok,
ľeklĺímbeľendezések és cégérek elhelyezésének követelményeiről, feltételeiről és tilalmĺíľól
szóló új kertileti jogszabtiy megalkotáséú a törvéný váItozások tették lehetővé, 2013. január
l.je óta ugyanis - a Budapesti Vĺáľosrendezési és Epítési Keretszabályzat (BVKSZ) mellett _
a keľĹileti önkormányzatok önálló rendeletben szabát|yozhatjźů< a reklámok és

reklámbeľendezések elhelyezések módj át.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő.testiileti ülés időpontj a: 20|3. december 1 8.. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi Reklámľendelet megalkotásáľa

A napirendet nýlt ülésen kell tźrgya|ni, a hattrozat elfogađásához minősített
szav azatiobbsé g sztiks éges.
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VárosgazdáIkodási és Pénzůĺgyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

A Vĺárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Kęviselő.testĺiletnek az
előteri esztés mestarsvalását.
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il. A beteľjesztés ĺndokolása

Tekintettel arra, hogy a BVKSZ 2014.július l-én hatályátveszti, szükséges bevezetni kerĹileti
előírásokat a reklĺímokkal és reklámberendezésekkel kapcsolatban, a településkép javitása,
védelme érdekében.

Az ęítésüggyel összefiiggő egyes helyi önkormrínyzati hatósági eljarások részletes
szabáIyaíről szóló 5120|3. (II.10.) rendelet elfogadásával, valamint a telęülésképi
kotelezések bevezetésével még sürgetőbbé váit a reklĺĺmhordozók elhelyezésének
szabźiyozźlsa, ezze| is támogatva a telęüléskép védelmétszo|gá|ő intézkedéseket.

Teljessé válik a polgármester telepiilésképet éľintő intézkedési jogköre, valamint a
városképvédelmi szempontok jobban érvényesülnek azźita|, hogy a Képviselő-testĺilet
elfogadja Józsefuaros reklámľendeletét. A rendelet céIja a városkép javítása a reklámtáblfü,
feliratok, cégérek |átvźlnyźnak egységes keretbe foglalásával, előnyben részesítve az
esztétikailag igényes megoldásokat.

III. Tényállás

Józsefuaros területére vonatkozóan nincs elfogadott reklĺímrendelet, mely meghatározná a
reklámhordozók és hiľdetmények elhelyezésének ľészletes szabá|yait. A vĺíroskęet
nagymértékben meghatźroző táblák és feliratok sok esetben nem megfelelő méretben és
esztétikai megj elenéssel kerĹiltek elhelyezésre.

Az építésüggyel összefiiggő egyes helý önkormĺányzati hatósági eljarások ľészletes
szabźiyairől szóló 5120|3. (II.10.) rendelet 7.$.a alapjrán rekláĺnhoľdozók és cégjelzések
elhelyezése esetén településképi bejelentési eljĺĺrást kell lefolytatni. Józsefuĺĺľosban jelenleg
nincs olyan elfogadott részletes helý szabályozás, mely a reklámelhelyezésekľe vonatkozó
telęülésképi eljárásokban hivatkozási alapot nyújthat.

Iv. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-test{ilet úgy dönt, hogy a jogszabá|y adta lehetőséget kihaszná|va elfogadja a
rekliĺmok, rekliímbeľendezések és cégérek elhelyezésénekszabáiyairól szóló rendeletét, amely
megllatźrozza:

a) a reklĺímberendezések és cégérek típusait,
b) elhelyezésfü általĺĺnos és részletes szabá|yait
c) a vendéglátóteraszokon a reklámberendezések elhelyezésének ľészletes szabá|yait
d) a reklámberendezések és cégéľek jogellenes elhelyezésének következnényeit

v. A dtintés célja' pénzůĺgyi hatása

A döntés célja, hogy Józsefuĺĺros közigazgatási területét ręnđezett vráľoskép jellemezze. A
Rendelet egy könnyen áttekinthető, egységes keretet nyÚjt az esztétikusan kialakított
reklámberendezések és cégéľek megielenése éľdekében, többek kĺizött a vaľosképet rontó, és
avult ľeklámbeľendezések eltávolításával.

A dĺintésnek pénzügyt hatása nincs.



vI. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő.testtilet döntésę a Magyarország helý ĺinkormźnyzatairól szóló 20|l. évi
CLx)oilX. törvény 42. s I. pontjrín és az epített környezet alakításáról és védelméről szóló
|997. évi LXXVIIL törvény 62.$ (6) 2. pontjźn alapul.

Kérem az előterjesztés mellék|etét képező ľendelet elfogadását.

A dtintés végrehajtásátvégző szen,ezeti erység: Városfejlesztési és Főépítészi Ugyosztály

Budapest, 2013. december 9. 

-> 
/ /!-/- Łđ1w

dľ. Kocsĺs Máté
polgĺíľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegĺző

nevében és megbízásából:

,L- ĺű,w-a'
dr. Mészĺír Erika
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I. sz' melléklet

Budapest Főváľos YIII. Keľületi Onko ľ mány zat Képvĺselő.testületének
...l..... (......) łinkoľmányzatĺ rendelete

a ľeklámok, ľeklámbeľendezések és cégéľek elhelyezésének szabályaÍľĺíl

Budapest Fővaros VIII. KerĹilet Onkoľmźnyzat Képviselő-tęstÍilętę az Alaptĺirvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatźrozott jogalkotási hatáskörében, az epített környezet
alakításáról és védelmérő| sző|ő 1997. évi LXxVru. törvény 62. $ (6) bekezdés 2. poĺtjétbarl
kapott felhata|mazás alapjłán a telęiiléskép védelme érdekében a következőket rendeli el:

A rendelet céIja és hatálya

l.s A rendelet célja Budapest Főváros VIII. keľület építészeti és természeti éľtékeinek
védelme, valamint a keľület rendezett aľculatának kialakítása és megőľzése érdekében, a
közterĹileteken és a közteľületről látható területeken, épületeken, építményeken valamint
reklám-hordozásra alkalmas egyéb berendezéseken, a reklámok, reklámberendezések és

cégérek egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása és fenntartása.

Ertelmező ren d elkez és e k

2. $ E rendelet alka|mazásában a Reklám alatt kell érteni az egyéb jogszabályban
meghattrozottakon kívül a Hirdetméný is:

Hiľdetmény: minden olyan közérdelaĺ tájékoztatás, infoľmáció, amely kereskedelmi,
fogyasztási tevékenységgel sem közvetlenül, sem közvetve nem hozhatő összefiiggésbe, a
lakosság részére kozérdekű, kulturális információt közvetít, valamint az önkormźnyzat
proj ektj eit, fejlesztéseit ismertető hirdetés.

3. s (1) E ľendelet a|ka|mazásában Rek|ámberendezés minden olyan reklám taľtalmat
hordoző, építményen Yagy azon kívül elhe|yezett, helyhez kötött (fixen rögzitett) vagy
mozgő, képi, hang-, va1y egyéb effekfusok megjelenítésére, információk tĺárolásrĺľa és

közvetítésére alkalmas eszkoz, amelyľrek segítségével az emberi fudatra befolyást gyakorló
infoľmációk bĺármely természetes személy szźmára észlelhetővé válnak és képzettźrsításra
ösztönöznek. A szerkezetíIeg tobb elemből álló ľeklámberendezés, amennýben tartalmát
tekintve egy egységet alkot, egynek szźtmít.

a) Reklámbeľendezések típusai:

aa Citylíght poszter: vźitoző tartalmú hirdetések elhelyezésére szo|gá|ő, egy va1y
kétoldalú, az őĺiásplrakź.i- méretét el nem erő, átlź.lrsző, źútetszó burkolaton keresztĺil,
belülről megvilágított hiľdetőberendezés.

ab Epí'tési védőhdló: építési tevékenység esetén, a homlokzat előtti állvĺĺnyra rögzített,
reklámfelületként is használható biztons ág| há|ô.

ac Felíró-tóbla: az épiilet homlokzati síkjához rogzített, a kereskedelmi-, szo|gźltatő-,
vagy vendéglátó egység źtruvá|asztékanak bernutatásaľa szoIgá|ő, taľtalmilag naponta
aktua|izźńható rekl ámb eľendezés.

ad Fényreklúm: saját fényľorrással rendelkező, egy vagy többoldalú, ví|ágstő
reklĺímbeľendezés, reklámdoboz, fénycsőrekliím, vagy futófeny, mely á||andő, vagy
vźůtakoző fénykibocsátású és az őnásp|akát méretét nem éń el.



Hírdetőoszlop.. plakátok, hirdetések elhelyezéséľe szolgáló., henger alalni, cserélhető
hirdetőfelülettel rende|kezó reklámberendezés. A hirdetőoszlop átmérője 1,0-1,3
méter, magassága legfeljebb 4,5 méter lehet.

HiľdetőttÍbla: vá|toző tartalmú hirdetések elhelyezésére szo|gá|ő, közterĹiletről látható,
egy oldalĺán 2,0 m2-né| kisebb felülettĺ reklámberendezés.

Homlokzatfestés, tíĺ6falľeklúm: épületek, építmények közterületről látható falfelületén
megjelenő, festéssel vagy vakolással készített, areklámozás céljait is szolgáló alkotás.

Kandelóber ľekldm: közvi|ág;tźtsi oszlopokon elhelyezett, egy- vagy kétoldali
reklĺímfelülettel renđelkező reklĺím tźh|a.

Kiľakatportál: a kereskedelmi., szolgźitatő-' Y&EY vendéglátó egység helýségével
kozvetlen kapcsolatban lévő, elsősorban árubemutatásra szo|gáió, köZtertiletre néző,
tivegezett feliiletÍí reklámberen dezés.

Kirakatvitriu Az épület homlokzati síkjrához tögzitett, doboz jellegú, a kereskedelmi-,
szo|gáItatő-, vdEY vendéglátó egység helýségével közvetlen kapcsolatban nem ál1ó,
egyedi megielenés{ĺ, iiveglappal borított, jellemzően termék elhelyezésével, a
vállalkozás, ijz|et źruvźtIasztékának bemutatźsát szolgáůő reklámberendezés.

Megdllí.tó ttźbla: valamely iz|et, vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül
aziůzlet,vźi|alkozás előtt elhelyezett, egy- vagy kétoldalas mobil hiľdetőeszköz.

Reklómftgura, rekldmalakzat: olyan formailag és technológiailag nem kötött
haromdimenziós test, mely a reklámozás, figyelemfelhívás célrjźú szo|gá|ja.

am Rekldmmolinó: építményen, vagy építmények között kifeszített, textil alapanyaga
készült, ideíglenes ľeklámberendezés.

an orÍdsplaklźt: vźitoző tartalmú hirdetések elhelyezésére szo|gźiő, közterĹiletrő||áthatő,
egy oldalán 2,0 m2-né| nagyobb feltiletű reklámberendezés. óriásplakátnak minősül a
2,0 m}-t meghaladó feliileten több kiilön źiIő részből összefüggő képet alkotó reklám
is.

ao Vetített rekldm: közteriiletrő| |áthatő bármely felületen, vetítető berendezéssel
megj elenített ľeklámberendezés.

ap Videófal: vá|toző taľtalmri hirdetések elhelyezéséľe szo|gá|ő, kozterületrőI |túhatő, az
óriásplakát méľetét e|erő vagy aztmegha|adó, egységes reklámfelülehí vagy képváltó,
v||ágĺtő rekl iímb erendezés.

b) Cégérek valamely tevékenység jelképeként haszĺä|t, avźi|akozást magában foglaló épiilet
homlokzat án, a vá||akozäsban folytatott tevékenységľe utaló jelkép.

ba Cégtúblaz avźi|a|kozás nevét, funkcióját, tulajdonosát, az a|apítáts évét tartalmaző, a
vállalkozástmagában foglaló épületen, va1y aZ azzal ffintetttelken létesített felirat.

bb Cég1feliľatz a vźi|akozás nevét, a vállalkozást magátban foglaló ęület homlokzatiín
síkban feltĹintető felirat.

bc Címtdbla: azon vźi|alkozás nevét, címét larta|maző felirat, mely vállalkozás az adott
épÍileten beliil mfü<idik, de a köĺeľületről nem közelíthető meg.

bd Totemoszlop: ew vagy több vźi|akozźs cégéľét vagy cégfttbláját tarta|maző,
toronvszerĺí reklĺímberendezés.
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c) Avult ľeklámbeľendezés: anyagátban vagy szerkezetében elhasználódott, megielenésében
nem időszeru, az elvárt településképi, utcakęi megjelenést nem biztosító, azt kĺárosan

befolyásoló, vdEY tarta|mát tekintve nem akfuális hirđető-berendezés.

Rek|ámok taľtalmáľa vonatkozó előírások

4.$ (1) Józsefuaros jó hímevét sértő reklám nem helyezhető el.

(2) 
^Reklĺĺmnak 

tartalmaznia kell a Reklámozó nevét, címét, telefonszámát.

Rek|ámok elhelyezéséľe vonatkozó előírások

5.s (1) Reklám elhelyezése csak az építésügg1lel összefüggő eg/es helyi önkormányzati
hatósági eljárások részletes szabályairól szóló önlrormányzati rendeletben meghatározott
településképi bej elentési elj arás lefolýatását követően lehetséges.

(2) Reklám bármely reklámbeľendezésen elhelyezhető.

(3) Hirdetmény csak ideiglenesen helyezhető el, melyet az akt1Ja|itźIsát követő két héten belül,
a hirdetőnek el kell távolítani.

A reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének általános szabályaĺ

6. $ (1) Reklámberendezés, cégér létesítése, csak az építésüggłel összeftggő egłes helyi
Ónkormányzati hatósági eljórások részletes szabályaiľól szóló önkormányzati rendeletben
meýlatározott településképi bejelentési eljárás lefolýatását követően lehetséges. Kivételt
képez ez aLő|:

a) a nemzeti és az egyhźaí ünnepekkel kapcsolatos figura, makett, ünnepi szimbólum
elhelyezése, és a homlokzat, kirakattiveg ii:nnęekkel kapcsolatos díszítése;

b) avá|asztási kampany időszakban avá|asztással kapcsolatos hirdetések elhelyezése.

(2) Reklámberenđezések elhelyezésénél, amennýben a teľületre közterület-alakítási tervet
fogadott el a képviselő-testĹilet, és az rendelkezik a ľeklĺĺmbeľendezések elhelyezésérő|, az
abban meghatźrozott előírásokat kell betaľtani.

(3) Reklámberendezés, cégér még részben sem takaĺhatja az épu|et, ęületegyüttes nýlászĺĺró
szerkezetét,pźrkányźtt,kor|átját, és egyéb meghatźlroző épitészeti elemét.

(4) Védett ęület, épületegyüttes esetén ľeklámberendezés, cégéx csak telęülésképi
bejelentési eljárás keľetében hozott döntésben elfogadott reklĺĺm-elhelyezési koncepcióterv
alapjźnhelyezhető el.

(5) Az épület homlokzatára szere\t áľnyékoló ponyván, ponyva előtetőn csak saját cégfe|irat
jelenhet meg. E felirat reklámcélú feliiletként belesziímít a homlokzaton megjelenő ĺisszes
reklrámfeliiletbe.Lakóépületek homlokzatán 6 méter feletti magasságban reklĺĺmbeľendezés
nem helyezhetó e|. Kivételt képez ez aIőI az épületek tetőparkánya felett elhelyezett
fenyreklám, valamint az épl.ůlet ablaktalan ttlzfalán elhelyezett óľiásplakát, M |1. $-ban
r o gzitett feltételeknek megfel elő en.

(6) Az önálló v1lág;Ltő bęttikkel megvalósuló reklĺĺmbeľenclezés, cégér kialakítźsźnál a
kábeleket a falon belül, vagy takaľtan kell vezetri.

7.s (1) Amennýben a hatóság avultnak nýlvĺánítja a ľeklĺímberendezést, vagy cég&. kötelezi
a Rekl ĺĺmozót annak he|yr eźtllítás ara, ill etve elbontás iíra.



i (2) Reklámozokźnta|arutási igény nélkĺil k<iteles a rekliímberendezést eltávolítani:
,, a) a reklĺímberendezése tartalma szerinti tevékenység megszĹĺntekor,

. b) az e|őírásokat figyelmen kívül hagyó elhelyezés esetén.

, (3) Reklámberendezése eltávolításakor a reklámfelülettel egyutt a tartószerk ezetet is le kell
i szeľelni.

i 8.s (1) Epületek kĺizteľületről látható folđszinti homlokzatainak legfeljebb a t5o/o-źn
j holyezhető el reklómberendezése. 1l' szómitósnłíl a falsíkľa mcľőlcgcs cógórck ćs cógtáblák
i figyelmen kívĹil hagyhatók.

l ĺ2) Reklĺámbeľendezéseken alkalmazott, illetve önállóan kialakított feliratok betĹi mérete az. a|ábbitáblźrat szerinti méreteket nem haladhatjfü meg:

Közlękęđési célú
köztęrülęt szélessége:

9-74m 14-25 m f5-40m 40-60m 60-90m 90-1 l0m

Maximálisan
alka|mazhatő bęhĺméľet :

14 cm 23 cm 35 cm 50 cm 80 cm 100 cm

(3) A (2) bekezdésbęn meghatźrozott méretektől eltérni kizźtrőIag az épület homlokzati
ľendszerébe illeszkedően, az ezt igazolő, a teljes épület homlokzatát bemutató, településképi
bejelentési eljárás keretében hozott dĺintésben elfogadoťt reklám-elhelyezési koncepcióterv
a|apján lehet.

Vendéglátríteľaszokon a ľeklámbeľendezések elhelyezésének ľészletes szabá.Iyai

9.s (1) A Palotanegyed tertiletén, valamint a vaľosképi szempontból kiernelt útvonalak
mentén, a vendéglátó egységek és teraszok szerkezeti elemein, áľnyékoló szerkezetein
kizárőIag saj át cégj el zés he|y ezhető el.

(2) Az árnyékoló-szerkezetek homlokzathoz va|o illęszkedését településképi bejelentési
elj ĺĺľás keretében keII tisnź.z,ni.

Reklámbeľendezésekkel kapcsolatos általános tilalmak

10.$ (1) Tilos ľeklámbeľendezést elhelyezni zöldfelületeken, ntivényzeterL, emlékműveken,
szobľokon, telefonfülkén, kĺizmiĺbęrendezéseken, utcabútoron, villanyoszlop felületén,
ereszcsatorn źn, jźúszőterek berendezésein.

(2) Reklrímberendezés még részben sem takarhatja az éplů|et, épületegyüttes nýlászáró
szerkezetét,pźrkźnyźlt,kor|źttjźtt, és egyéb meghattroző építészeti elemét.

(3) Reklámberendezés nem létesíthető egészségre kaľos, kźryrźnást okozó kivitelben.

Reklámbeľendezés elhelyezésének ľészletes szabályai

11.$ Az elhelyezés az a|ábbiak szerint történik:

(a) Citylight poszter a tĺimegközlekedési eszkozök megállóiban helyezhető el.

(b) Epítési védőhálónreklárnbeľendezése, az épi|etlegalább egy homlokz atának egý<lejíĺleg
történő felújítása esetén, a közterĹiletľől látható homlokzat előtti építési á||váĺyzaton, a
felújítás ideje a|att helyezhető el. A reklámcélú felület egy egységes képben
összefogottan, egy hirdetést, reklámot és a felújításra vonatkozó tájékoztatźnt
tarta|maző an j eleníthető meg.



G) Felíró-tábla a portálok közötti falfelületen, vźůIakozźtsonként ldb helyeżlető el, melynek
mérete nem haladhatja meg az I,0 mf-t.

@) Épn|etek tetőparkínya felett, legalább 80%-ban źLttort, intézrnéný és lakófunkciót nem
zavarő fényľ ekl dm helyezhető el.

(e) A homlokzati síkJ<al paľhuzamos fényreklám a portźt|on belül, a homlokzati síkľa
merőleges, portálon kívĺil, a fiildszint feletti osztóprárkány a|att helyezhető el.

ű) Hirdetőoszlop azokon a közterületeken ahová köteľĹilet-alakítási terv készült csak abban
az esetben létesíthető, amennýben azt a közterĹilet-alakítási terv lehetővé teszi.
Egyébként elhelyezhető minden közösségi közlekedéssel érintett út mentén, amennyiben
a gyalogos közlekedés szäméra azon felül legalább 2,0 méteres jrĺrdaszélesség
biztosítható.

(g) Hirdetőtábla e|sőd|egesen portálszeľkezetęn belül helyezhető e|, poľtálszerkezeteĺ kívtili
elhelyezés esetén törekedni ke|| az épülethomlokzathoz illeszkedo megjelenésre.

(h) Homloluatfestés, tűzfalreklám e|he|yezéséľe, a feltilet nagyságától fiiggetlenül engedély,
csak a teljes homlokzatfelületľe készített színezésí terv alapjan adhatő, A Reklámozó
köteles a megsziĺnést követőęn az iĄraszinezést elvégezni.

(Đ Kandelábeľen reklĺím nem helyezhető el.

(j) Az ęülethomlokzat részét képező kirakatportálok, nýlászźrők tivegezésére kívtilről,
vagy belülről elhelyezett fő|íadekoráció, reklĺĺm mérete nem haladhatja meg az adott
poľtálfeltilet méľetének 25%-źLt.

(k) Utcai homlokzaton új kiraknniffin nerfl létesíthető. Kirakatvitrinnel rendelkező épület
homlokzatfelújítása esetén, az utcai homlokzaton lévő kirakatvitrineket, az ezze|
ellentétes tervtanácsi vélemény hiényélban el kell távolítani.

O Megállító tábla vá||akozásonként max. 1 db keľtilhet elhelyezésľe, a vźi|a|kozásnak
helyet biztosító helýség homlokzati szakasza eLoff., nýtvataľtási időben, melynek
magassága legfeljebb 1,20 méter, szélessége legfeljebb 0,80 méter lehet. Az elhelyezést
követően a 1,5 méteres szabad járdaszélességet biztosítani kell. Amennyiben egy
köneľĹiletre elfogadott közteľĹilet-alakítási terv a megállító-táb|ákÍőI is ľendelkezik,
annak előírásait kell figyelembe venni.

(Ą Reklómfigura, reklámalakzat csak rendezvények ideje alatt, ideiglenesen helyezhető el.

(n) Reklámmolinó csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen
helyezhető el. A molinő arendenéný megelózó 2 héten belül helyezhető ki legkorábban
és a ľendezvéný követő első munkanapon el kell távolítani.

@) Óridspt akat e|he|yezhető :

oa) az építkezések időtaľtama alatt az építési helyet korülhatĺíroló palĺánkon, amennýben
az epitési palank kivitele teleptilésképi szempontból elfogadható.

ob) ablakta|an tílzfa|akon, amennýben az épület nern védett, YIEY nem műemléki
jelentőségű terĹileten vagy városképi jelentőségú kiernelt útvonal mentén helyezkedik el.

p) Videófal akkoľ helyezhető el, ha aztkozteru|et-alakítási teľv lehetővé teszi.



Cégéľek elhelyezésének ľészletes szabályaĺ

12.s (1) Yźů|a|kozźlsonként 1 đb, több portá|szakaszbő| á||ő homlokzat esetén
vállalkozásonként legfeljebb 8 méterenként 1 db cégér, cég!ébla' cégfelirat és címtábla
helyezhető el.

(2) Cégérek homlokzatonként

a) az e|he|yezési magasság,
b) abetímagyság és
c) aszínvĹ|źę
tekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe vévę az épület homlokzati
kialakítását.

(3) A fal síkjĺáľa merőlegesen elhelyezett cégjelzés, a gyalogos közlekedési rĺrszelvény
rendeltetésszerúhasznáIatát nem akadályozhatja, a gyalogosok közlekedését nem zavarhatja,
biztonsźryźú nern veszélyeztetheti. Elhelyezése a fiildszinti osztópĺárkźny a|att, de minimum
2,50 méteres magasságban lehetséges.

(3) Falsíkka| pźlrhuzanosan cégjelzés elhelyezhető a portálon belül, valamint a poľtálon
kívtil, a fiildszinti osztóprĺrkĺĺny a|att, de legfeljebb 5 méteres magasságban, a homlokzat
tagozataihoz és ar źny aihoz i l leszkedő en'

(4) A cégielzéseken alkalmazott behĺk maximális meľete a reklĺímberendezések betrĺméretére
vonatkozó 4.$ (6) bekezdés rendelkezése szerint alakíthatóak ki.

(5) Totemoszlop közterületen nem helyezhető el.

A ľek|ámbeľendezések jogellenes e|helyezésének ktĺvetkezményeĺ

13.s (1) Az engedély nélkiil elhelyezett vagy avult ľeklámberendezést, cégért a Reklámozó, a
Polgrírmesteľi Hivatal felszólítását követő 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani.

(2) Amennýben a felszólítás ellenére neĺn t<irténik meg a reklámberendezés, vagy céger
eltávolítása, a Polgrírmester péĺubirság megfizetésére és a szabźiýalanul elhelyezett
reklámberen dezés, vagy céger elbontásáľa kötelezi a Reklámozót.

(3) Amennýben a Reklĺámozó szernélye nem állapíthatő meg' a Polgármesteri Hivatal
jogosult a rekliímberendezése, vagy cégér elbontásĺĺľa.

(4) Amennýberl az engedélýől eltérően keľül a reklámbeľendezés, vagy cégér elhelyezésre,
a Polgármester pénzbírsággal súlýhatja és szabályossá tételľe kötelezheti a Rekliímozót.

(5) Amennýben a szabályossátéte| a végzésben előirthaúmdőn beltil nem töľténik meg, a
Polgármester elľendeli a reklámberendezés elbontását.

Zárő reĺdelkezések

14.$ A rendelet zD|4.januar 1. napjan lephatźt|yba.

15. s E rendelet előíľásait ahatźiyba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Rimĺán Eđina

jęewő
dr. Kocsis Máté

polgármesteľ



1. mellék|et

A ľeklám.elhelyezésĺ koncepcióterv taľtalmi kiivetelményei

A reklĺĺm-elhelyezési koncepciónak akövetkező munkaľészeket kell tartalmaznia:
1. Mriszďĺi leíľás Az clhclyczni kívant reklómberendezéso elhelyozésére,

megielenésére (méret, sziĺ, ffiYd5, homlokzaton/kĺizterületen belüli elhelyezése)
vonatkozó részletes leírás

2. Helyszínľaj z _ | :200 méretarĺĺnyb an, méretezve
3. Homlokzatrajz _ 1:100 méľetarĺĺnyban, a reklámberendezése tervezett helyének,

nýlászaľólĺ*r oz va|ő viszonyának bemutatásával, méretezve, színterwel
vagy
Utcakép és Metszet - I:f00 méretarĺínyban (a nem homlokzatoĺ elhelyezni kívant
reklámberendezése esetén) _ a ľeklĺámbeľendezése környezetéhez képest a tervezett
elhelyezés és színterv bemutatásáv a|, méreteme.

A reklám-elhelyezési koncepcióterv iigyfelfogadási időben, aFoépítészi Irodan nyújtható be,

aFóepítészi hoda munkatłĺrsaival folytatott előzetes egyeztetést követően.
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1. fĺĺggelék

Reklámberendezése, hirdetmény csak akkor létesítheto, ha az eIhe|yezés a következő
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit nem sérti :

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egłes korlátairól szóló 2008.
évi XLWil' tÓrvény;

- a gazdasági reklámok és az üzletfeliľatok, továbbá eg/es kazérdekű kazlemények
magląr nyelvű kazzétételéről szóló 200]. évi XCVI. törvény;

- a médiaszolgáltatásolrról és a tömegkammunikációról szóló 20]0. évi CI'WĄ.
törvény;

. az épített kôrnyezet alakításáról és védelméről szóló ]997. évi LWWil. törvény;
- a választósi eljdrásról szóló 2013. évi XilVI. ttrvény
- az országos településrendezési és építési koveteĺményelrről szóló 253/]997. (XII' 20.)

kormányrendelet;
- a reklámtáblák, reklámhordozók és egéb reklóm célú berendezések közutak melletti

elhelyezésénekrészletes szabályairóI szóló 224/20] I. (X'2].) kormónyrendelet;
- a régészeti ôrölĺség és műemléki érték védelmével knpcsolatos szabályolcról szóló

3 93/20 1 2. (XII. 20.) kormányrendelet ;
- a Budapesti Városrendezési és Epítési Keretszabályzatról szótó 47/]998. (X' ]5.)

főv ár o s i kazgĺlűl é s i r ende l e t ;
- a Jővárosi kt)zterületek hasznólatáról és a közterületek rendjérőĺ szóló 59/l995.(X.20.)

főv ár o s i lrö z głűl é s i r e nde l e t ;

- a Fővárosi onkormányzat tulajdonában lévő kÓztert)letek használatóról és rendjéről
s z ól ó 6 0/ I 9 9 5. (X. 2 0. ) Jőv ór o s i köz głűlé s i r e ndel e t ;

- a kozterĺjlet _ és vórosrésznevek megállapításáról, azok jelaléséľől, vąlamint a
házszóm-mególlapítás szabályairól szóló 94/20]2. (XII.27.) Jővórosi közgłűlési
rendelet;

- a Józsefváros Keri)leti Epítési Szabályzatárót szóló 66/2007. (nI.]2.) önkormányzati
rendelet;

- a Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában lévő kazterületek használatáról és
has ználatónak re ndj éről szóló ] 8/2 0 1 3. (IV' 2 4.) onkormányzati rendelet ;

- az építésüggłel asszefiłggő egles helyi önkormányzati hatósági eljárások részletes
szabólyairól s zóló 5 /2 0 ] 3' (II. ] 0. ) önkormányzati rendelet

ll



TNDOKOLAS

Az épített kömyezet a|akltásźről és védelméről szóló |997. évi LXXVIII. törvény 62.$ (6)

bekezdés 2. pontja ad felhatalmazást az önkormźnyzato|nak, a Fővarosban a kerĹileti

önkoľmanyzatoknak, hogy a településkép véđelme erdekében a reklámok,
reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének, a|ka|mazásźnak követelményeiről,
feltételeiről, tilalmaról szóló szabályokat megalko ssa.

1.$ A rendelet célját hatátozzameg.

2.$ A magasabb szintrĺ jogszabályok részletesen magyatázzátk a reklám fogalmát, ezért csak
egy kiegészítés volt szĹikséges, a hirdetmények fogalmárnak meghatźrozása.

3.$ A reklámberendezés fogalma és típusainak megllatźtrozźsa azért fontos' hogy a

kĺiznyelvben hasznźit fogalmakat egyéľtelműen lehessen értelmezni a rendelet alkalmazása

során.

4.$ A reklĺámok tarta|mźra vonatkozó előírásokat részletesen tarta|mazza a Reklĺímtörvény
(2008. évi XLVIII.Iv.7.-t1.$), azonban a kerület imázsĺĺnak védelme érdekében szükséges

erről is rendęlkezni.

5. $ A reklĺámok elhelyezéséľe vonatkozó előírások at tarta|maz.

6.-7.$ A reklámberendezésekre és cégéľek elhelyezésére, illetve avultság esetén eltávolítására

vonatkozó általános ęlőírásokat tarta|maz.

8. $ A reklĺímberendezések méľetére vonatkozó előírásokat tartaImazza.

9.$ A vendéglátó teraszokon elhelyezhető reklámokra vonatkozó előírásokat túa|mazza.

1 0. $ A ľeklámberenedezésekre vonatkozó általĺĺnos tilalmakat tarta|mazza.

1l.-13.$ A reklámberendezések, cégérek elhelyezésére vonatkozó általanos tilalmakat
tafialmazza.

14.$ A jogellenesen elhelyezett, vaEY avultság'esetén el nem bontott reklĺímberendezésekĺe és

cégérekre vonatkozó előírások'

15.-16.$ A rendelet hatáLyba|eptetése sztikséges, hogy a jövőbeni ,,elburjźnzźtsoknak'' gátat

lehessen szabni, illetve az avu|t reklłámberendezéseket minél előbb le lehessen szedetni. A
jelenlegi állapotok szabályossá tételére 1 év tiirelmi időt kapnak a reHánozók, szankcionálni
csak ennek letelte utĺĺn fog az onkormáĺyzat.
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