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Budapest Józsefvárosi Onkormá nyzat
lete számáľa

Tiszte|t Képvise|&testĺilet!

I. E|őzmény

Józsefuaľos terĹiletére, a cégéľek, hiľdetések és reklámok elhelyezéséről a Józsefuáľos
Keľületi Építési SzabźůyzatárőI szőhő 66l2007.(Xil.|2.) száĺní önkormrínyzati rendelet
(JóKÉSZ) 7.$-a foga|maz meg előíľásokat. A közterĹiletről látható rekliímok,
rekliímberendezések és cégérek elhelyezésének követelményeiről, fekételeiről és tilalmĺĺról
szóló új keriileti jogszabźiy megalkotásźi atöwéný változások tették lehetővé, 2013. januar

|-je őtaugyanis - a Budapesti Vĺáľosrendezési és Epítési Keretszabályzat (BVKSZ) mellett -
a kerületi önkormĺányzatok önálló rendeletben szabáIyozhatjźl< a reklámok és

reklámberendezések elhelyezések módját.

Előteriesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés iclőponLja: 20t3. decernbeľ 18.. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Jĺízsefvárosi Reklámľendelet megalkotására

A napirendet nýlt ülésen kell tárgyalni, a hatfuozat elfogadásahoz minősített
szav azattobbség szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

A Vĺárosgazdálkodási és Pénz;t|gy| Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az
előtęri esztés meetareyalását'



il. A beteľjesztés indokolása

Tekintettel arľa, hogy a BVKSZ zD|4.jťilius |-énhatá|yátveszti, szfüséges bevezetni kerületi
előíľásokat a ľeklámolł&al és reklámberendezésekkel kapcsolatban, a telętiléskę javítása,
védelme erdekében.

Az építésüggyel összefüggő egyes helý onkormanyzati hatósági eljarások részletes
szabźlyairől szóló 5120|3. (II.10.) ľcndclct elfogadásával, valanrirrt a településképi
kötelezések bevezetésével még siirgetőbbé vált a reklĺĺmhoľdozók elhelyezésének
szabá|yozźlsa, ezze| is támogatva a telętiléskep védelmét szo|gá|ő intézkedéseket.

Teljessé válik a polgármester telepiilésképet érintő intézkedési jogköre, valamint a
vrároskęvédelmi szempontok jobban érvényesiilnek azźĹtal, hogy a Kęviselő-testĹilet
elfogadja Józsefuĺáľos rekliímľendeletét. A rendelet cé|ja a varoskép javítása a reklámtáblfü,
feliratok, cégerek |źúványźnak egységes keretbe foglalásával, előnyben részesítve az
esztétikailag igényes megoldásokat.

A rendelet elfugadása esetén indokolt a 18/2013.€V.24.) számlj önkormónyzati rendelet
módosítása is annak érdekében, hogł a településkepi bejelentési eljórĺźs során hozott pozitív
dantés alapjón a kôzterületre kihelyezett reklámberendezések (pl. hirdetőoszlopok) hosszú
távon (alaźr I0 évig) is a helyakan maradhassanak.

III. TényáIlás

Józsefuaros területere vonatkozóan nincs elfogadott reklámrendelet, mely meghatźrozná a
reklĺĺmhordozók és hiľdetmények elhelyezésének részletes szabéĺyait. A varoskęet
nagyméľtékben meghatároző táblák és feliratok sok esetben nem megfelelő méretben és
esztétikaimegjelenésselkerültekelhelyezésre.

Az ęítésüggyel összefiiggő egyes helý önkormányzati hatósági eljĺírások részletes
szabá|yairől szóló 512013. (II.10.) rendelet 7.$-a alapjĺán ľeklĺámhordozók és cégjelzések
elhelyezése esetén telęüléskepi bejelentési eljĺárást kell lefolytatni. Józsefulárosban jelenleg
nincs olyan elfogadott részletes helý szabályozás, mely a reklĺĺmelhelyezésekre vonatkozó
tel ęül ésképi elj arásokb an hiv atkozási al apot nýj that'

Iv. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése .

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a jogszabźiy adta lehetőséget kihaszná|va elfogadja a
reklámok, reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésénekszabéiyairól szóló rendeletét, amely
megllatározza:

a) a reklámbeľendezések és cégeľek típusait,
b) elhelyezésfü általĺános és részletes szabźiyait
c) a vendéglátóteľaszokon a reklámberendezések elhelyezésének részletes szabźiyait
d) a reklámberendezések és cégérek jogellenes elhelyezésének következményeit.

A Képviselő-testület a I8/20l3.(ĺ/.24') számú rendeletének módosításával lehetőséget biztosít
a településképi szempontból megfelelő reklámberendezések hosszú távú elhelyezésére.



v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy Józsefuáros közigazgatási területét rendezet1varoskę je||errlezze. A
Rendelet egy könnyen áttekinthető, egységes keretet nýjt az esztétikusan kialakított
reklámberendezések és cégéľek megjelenése erdekében, többek között a vaľoskęet rontó, és
avult reklámberendezések eltávolításával.

A döntésnek pénzĹigyl hatása nincs.

vI. Jogszabályĺktiľnyezetĺsmeľtetése

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarorszäg he|ý önkoľmĺányzatairól sző|ő 20t1. évi
CLXxxx. törveny 42. s |. pontjrán és az épitett környezet alakításríról és védelmeről szóló
1997 . éví LXXVIII. töľvény 62. $ (6) 2. poĺltjźn alapul.

Kéľem az e|őterjesztés mellék|etét képező ľendeletek elfogadását.

A diintés végľehajtásátvégző szervezetierység: Városfejlesztésĺ és Főépítészi Ügyosztály

Budapest, 2013. december 17.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyĺző

nevében és megbízásából:
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]. sz. melléklet

Budapest Főváľos VIII. Kerĺiletĺ onkor mány zat Képvĺselő.testületének
...l..... (......) iinkoľmányzati rendelete

a ľeklámok' rek|ámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairĺĺl

Budapest Fővaľos VIII. Kerület onkormźnyzat Kęviselő-testĹilete az Alaptörvény 32. cilĺJ<

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet
alakításaľól és védelmérĺĺI sző|ó |997. éi LXXVIII. törvény 62. $ (6) bekezdés 2. pontjźlban
kapott fe|hata|mazás alapján a telęüléskép védelme erdekében a következőket rendeli el:

A ľendelet célja és hatálya

l.s A rendelet célja Budapest Fővaros VIII. kerĹilet epítészeti és természeti értékeinek
védelme, valamint a kerület rendezett arculatrínak kialakítása és megőrzése érdekében, a
köztertileteken és a koztertiletľől látható területeken, épületeken, építményeken valamint
reklĺím-hoľdozásra alkalmas egyéb berendezéseken, a reklámok, reklámbeľendezések és
cégeľek egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása és fenntaľtása.

Erte|mező ľen delkez és ek

2. s E rendelet a|ka|mazásában a Reklám alatt kell érteni az egyéb jogszabáĺybaĺ
meghatźrozottakon kívül a Hirdetméný is:

Hĺľdetmény: minden olyan közerdeHĺ tźĄékoztatás, információ, amely kereskedelmi,
fogyasztási tevékenységgel sem közvetlenül, sem közvetve nem hozható összefiiggésbe, a
lakosság tészere közérdelaĺ, kulturális információt kĺizvetít, valamint az önkormźnyzat
projektjeit, fejlesztéseit ismertető hirdetés.

3. s (1) E rendelet a|ka|mazásában Rek|ámbeľendezés minden olyan reklĺím l'arta|mat
hordozó, építményen vagy azoÍL kívül elhe|yezett, helyhez kötött (fixen rögzített) vagy
mozgő, képi, hang-, vaEV egyéb effektusok megjelenítésére, információk tarolásĺíľa és
közvetítésére alkalmas eszkóz, amelynek segítségével az emberi fudatra befolyást gyakorló
infoľmációk bĺĺľmely teľmészetes személy számára észlelhetővé válnak és kęzettaľsításra
ösztönöznek. A szerkezeti|eg több elemből álló reklĺĺmberendezés, amennýben i'arta|mźlt
tekintve egy egységet alkot, egynek számit.

a) Rek|ámbeľendezések típusaĺ:

aa Citylight poszter: vá|tozó tartalmú hirdetések elhelyezésére szo|gźiő, egy vagy
kétoldalú, az óriásplakát méretét el nem erő' át|źúszó, álttetsző burkolaton kereszttil,
beliilről megvilágított hirdetőberendezés.

ab Épí'tési védőhltló: építési tevékenység esetén, a homlokzat előtti źilrványra rögzitett,
reklrímfelületként is használható biztons áE| há|ć,.

ac Felíró-túbla: az épiilet homlokzati síkjrához rogzített, a kereskedelmi-, szo|gźitatő-,
vagy vendéglátó egység áruváiasztékának bemutatására szo|géł|ő, taľtalmilag naponta
aktua|izźiható reklĺíĺnberendezés.

aď Fényreklóm; saját fenyforľással rendelkező, aEY vagy többolđalú, viIägstćl
reklĺímberendezés, reklámdoboz, fénycsorekliím, vagy futófeny, mely állandó, vagy
vá|takozó fenykibocsátású és az őiásp|akátméretét nem éľi el.



ae Hírdetőoszlop: pIakéttok, hirdetések elhelyezésére szolgáló, henger alaku, cserélhető
hirdetőfelülettel rende|kező reklámberendezés. A hirdetőoszlop átmérője 1,0-l,3
méter, magassága legfeljebb 4,5 méter lehet.

af Hírdetőtlźbla: vźtltoző taľtalmú hirdetések elhelyezésére szolgá|ő, közterületrőllátható,
egy oldalĺín 2,0 m2-nél kisebb felületű reklámberendezés.

ag Homlokzatfestés, tíÍ4falrekldm: éptiletek, ęítmények közterĹiletrőllátható falfelülętén
megjelenő, festéssel vagy vakolással készített, a reklámozás cé|jait is szolgáló alkotás.

ah Kandelóber reklóm: köníIágqtási oszlopokon elhelyezett, egy- vagy kétoldali
rekl rámfelülettel rendelkező rekl ám táb|a.

ai Kirakatportdl: a kereskedelmi., szo|gźitató-, va1y vendéglátó egység helýségével
közvetlen kapcsolatban lévő, elsősorban aľubemutatásra szo|gáIó, köZterületre ĺéző,
üvegezett felülettĺ reklámberendezés.

aj Kírakatvitrin: Az épület homlokzati síkjĺĺhoz rogzitett, doboz jellegú, a kereskedelmi-,
szo|gźitatő., vagy vendéglátó egység helýségével közvetlen kapcsolatban nem álló,
egyedi megjelenésű, üveglappal boľított, jellemzően termék elhelyezésével, a
vállalkozás,uz|et ánxá|asztékának bemutatását szo|gáiő rekliíĺnberendezés.

ak Megdllító tlúbla: valamely iz|et, véila|kozźts tevékenységéhez kapcsolódó, kĺizvetlenül
aziz|et,vźi|a|kozás előtt elhelyezett, egy- vagy kétoldalas mobil hirdetőęszköz.

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

am ReklúmmolÍnó: építményen, va1y építmények kĺizott kifeszített, textil alapanyaga
készült, ideiglenes reklámberendezés.

an oriósplaklźt: vźitoző tartalmú hirdetések elhelyezésere szo|gźiő,kĺjzterĹiletrő|Iáthatő,
egy oldalán 2,O m2-né| nagyobb felülehĺ reklámberendezés. iriásplakátnak minősül a
2,0 ÍÍLz.t meghaladó felületen több ktilön á||ő részből összefiiggő kęet alkotó reklrím
is.

ao Vetített ľekldm: közterületrő| |źlthatő bármelv felületen. vetítető berendezéssel
megielenített reklĺĺmberendezés.

ap Vídeófal: váItoző taľtalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületrő| |áthatő, az
óriásplakát méretét elérő vagy aztmegha|adó, egységes reklámfeliiletíí vagyképvtitő,
világító reklámberendezés.

b) Cégéľek valamely tevékenység jelképeként haszĺźt|t, avźi|akozźtst magában foglaló ęület
homlokzatán, a vállakozásban folýatott tevékenységre utaló jelkép.

ba Cégtlźblaz a vá||a|kozäs nevét, funkcióját, tulajdonosát, az alapítźts évét tarta|maző, a
vźi|a|kozástmagétban foglaló épületen, va1y az azzal ffinte|t telken létesített feliľat.

bb Cěgfeliratz a vá||akozás nevét, a vállalkozást magában foglaló ęület homlokzatĺán
síkban felttintető feliľat.

bc Címtdbla: azon vźi|a|kozäs nevét, címét tarta|mazó felirat, mely vállalkozás az adott
épületen belül mfüĺidik, de a közterĹiletről nem közelíthető meg.

bd Totemoszlop.j egy vagy tobb vźi|akozźs cégérét vagy cégfźb|źĺjtú tarta|maző,
toronvszeľÍĺ reklámberendezés.



c) Avult ľeklámbeľendezés: anyagźlban vagy szerkezetében elhasználódott, megielenésében
nem időszeru, az elvárt telętiléskęi, utcaképi megjelenést nem biztosító, azt kiáľosan
befolyásoló, vLEY tartalmźń tekintve nem aktuĺílis hirdető-berendezés.

Reklámok tarta|má.ľa vonatkozĺí előíľások

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

(2) A Reklĺímnak tarta|mazĺia kell a Reklámozó nevét, címét, telefonszĺímát.

Rek|ámok elhelyezésére vonatkozó előíľások

5.s (1) Reklám elhelyezése csak az építésiiggłel összelüggő egles helyi önlrormónyzati
hatósógi eljórósok részletes szabályairól szóló Önkormányzati rendeletben meghatźrozoÍt
településkęi bej elentési elj arás lefolýatását követően lehetséges.

(2) Reklám bĺĺrmely rekliĺmberendezésęn elhelyezhető.

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

A ľek|ámberendezések és cégérek elhelyezésének általános szabályai

6. $ (1) Reklámberendezés, céger létesítése, csak az építésügglel asszefiłggő egłes helyi
önkormányzati hatósági eljĺźrósok részletes szabályairól szóló Ónlĺormányzati rendeletben
meýlattrozott településkęi bejelentési eljrĺrás lefolýatását követően lehetséges. Kivételt
képez ez a|ő|:

a) a nernzeti és az egyhźní tinnęekkel kapcsolatos figura, makett, tinnepi szimbólum
elhelyezése, és a homlo|<zat, kirakattiveg iinnepekkel kapcsolatos díszítése;

b) avál|asztási kampany időszakban, avźiasztással kapcsolatos hiľdetések elhelyezése.

(2) Reklĺímberendezések elhelyezésénél, amennýben a területre közterĹilet-alakítási tervet
fogadott el a képviselő-testtilet, és az ľendelkezik a reklámbeľendezések elhelyezésérő|, az
abban megllatźrozott előírásokat kell betartani.

(3) Reklámberendezés, cégér még részben sem takarhatja az épiilet, éptiletegyiittes nýlászĺíró
szerkezetét,pźrkźnyźtt,korlźltjźtt' és egyéb meghatfuozô építészeti elemét.

(a) Véđett ęiilet, epületegyüttes esetén reklámberendezés, cégér csak telęüléskęi
bejelentési eljĺírás keretében hozott đöntésben elfogadott reklĺám-elhelyezési koncepcióterv
a|apjénhelyezhető el.

(5) 
^z 

éptilet homlokzatiára szerelt rárnyékoló ponyván, ponyva előtetőn csak saját cégfelirat
jelenhet meg. E felirat reklrámcélú felületként beleszámít a homlokzaton megjelenő összes
reklrímfelületbe.Lakóépületek homlokzatźn 6 méter feletti magasságban reklámbeľendezés
nem helyezheto e|. Kivételt kepez ez a|ő| az épületek tetőpĺĺrkĺánya felett elhelyezett
fenyľeklám, valamint az epuIet ablaktalan tuzfalán elhelyezett óriásplakát, az |1. $-ban
r ö gzített feltétel eknek me gfelelő en.

(6) Az önálló világító bettĺkkel megvalósuló reklámberendezés, céger kialakításránál a
kábeleket a falon belül, vagy takartan kell vezetĺi.

7.$ (1) Amennýben ahatóságavultnak nýlvánítja a rekláĺnberendezést, vagy cégélť.,, kötelezi
a Reklámo zőt amak helvľeállításaľa. illetve elbontásłára.



(2) Reklámozőká;rta|arńtási igénynélkiil köteles a ľeklámberendezést eltávolítani:

a) a rekJámberendezése tartalma szerinti tevékenység megsziĺntekor,
b) az e|őkásokat figyelmen kívĹil hagyó elhelyezés esetén.

(3) Reklámbeľendezése eltávolításakor a reklámfelülettel egyutt a tartószerkezetet is le kell
szerelni.

8.s (1) Épüetek köztertiletről látható Íiildszinti homlokzatainak legfeljebb a |5%-aÍ|
helyezhető el reklámberendezése. A számításnál a falsíkra meróleges cégérek és cégtáblak
fi gyelmen kíviil hagyhatók.

(2) Reklámberendezéseken alkalmazott, illetve önállóan kialakított feliratok betíĺ mérete az
alábbi táb|ázat szerinti méľeteket nem haladhatjfü meg:

(3) A (2) bekezdésben megllatźrozott méretektől eltérni k'lzárő|ag az eplůlet homlokzati
rendszerébe illeszkedően, az ezt igazo|ő, a teljes épület homlokzatát bemutató, telepiiléskepi
bejelentési eljĺáľás keretében hozott döntésben elfogadott ľeklám-elhelyezési koncęcióterv
alapján lehet.

Vendéglátóteraszokon a ľek|ámberendezések elhelyezésének részletes szabályai

9.$ (1) A Palotanegyed terĹiletén, valamint a vaľoskęi szempontból kiemelt útvonalak
mentén, a vendéglátó egységek és teraszok szerkezeti elemein, ámyékoló szerkezetein
k'lzźrő|ag saj át cégi el zés hely ezhető el.

(2) 
^z 

árnyékoló-szerkezetek homlokzathoz va|ő illeszkedését településképi bejelentési
elj ĺáľás keľetében ke|| tisztźnni.

Reklámberendezésekkel kapcsolatos általános tĺ|almak

10.s (1) Tilos reklámberenđezést elhelyezni zcildfeltileteken, növényzeten, eĺnlékműveken,
szobľokon, telefonfülkén, közmúberendezéseken, utcabútoľon, villanyoszlop feliiletén,
ereszcs atoľn źn, j átszőtetek b erendezés ein.

(2) Reklĺĺmberendezés még részben sem takarhatja az épi|et, épületegyüttes nýlászaró
szerkęzetét,párkźnyźtt,kot|źtjźĺt, és egyéb meýlatároző epitészeti elemét.

(3) Reklámberendezés nem létesíthető egészségre karos, káprźzást okozó kivitelben.

Rek|ámbeľendezés elhelyezésének ľészletes szabályai

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

(a) Citylight poszter a tömegközlekedési eszközök megállóiban helyezhető el.

(b) Epítési védőhátónreklámberendezése, az épi|et legalább egy homlokzatának egýdejiĺleg
történő felújítása esetén, a közterĹiletľő| |áthatő homlokzat előtti építési állvĺányzaton, a
felújítás ideje alatt helyezhető el. A reklámcélú feliilet egy egységes képben
összefogottan, egy hirdetést, reklámot és a felújításra vonatkozó tájékoztatást
tarta|mazó an j el eníthető meg.

Közlękedési célú
közteriilęt szélessége:

9-I4m 14-25 m 25-40m 40-60m 60-90m 90-110m

Maximálisan
a|ka|mazhatőbetÍiunéret:

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



(c)

(d)

(e)

(Í)

G)

(h)

O
(i)

Felíró-tábla a portálok kozötti falfelületen,vźń|akozásonként ldb helyezhető el, melynek
méľete nem haladhatja meg az |,0 mz-t.

Épüetek tetőpłĺrkĺĺnya felea, legalább 80%-ban źútort, intézrnéný és lakófunkciót nem
zav atő Jěnyr eH óm helyezhető el.

A homlokzati síkkal parhuzamos fenyreklám a portát|on belül, a homlokzati síkra
merőleges, poľtálon kíviil, a ťoldszint feletti osztópárkany a|atthelyezhető el.

Hirdetőoszlop azokoĺ a közterületeken ahová köterĹilet-alakítási terv késztilt csak abban

az esetben létesíthető, amennýben azt a köztertilet-alakítási terv lehetővé teszi.

Egyébként elhelyezhető minden közösségi közlekedéssel érintett út mentén, amennýben
a gyalogos közlekedés szźlĺrlára azorl felül legalább 2,0 méteľes jardaszélesség

biztosítható.

Hirdetőtábla elsőd|egesen poľtálszerkezetenbelül helyezheto eI, portálszerkezeten kívüli
elhelyezés esetén törekedni ke|I az épülethomlok'zathoz illeszkedő megjelenésre.

Homlolrzatfestés, tűzfalreklám elhelyezésére, a felület nagyságától fiiggetlenül engedély'
csak a teljes homlokzatfelületľe készített színezési terv a|apjźn adható. A Reklámozó
köteles a me gszÍĺnést követő en az t$r aszinezést e|v é gezni.

Kandeláberen rekliím nem helyezhető el.

Az ęülethomlokzat részét kepező kiralrntportálok, nýlászańk üvegezésere kívülľől,
vagy belülről elhelyezett fćiiadekoráció, reklám merete nem haladhatja meg az adott
portálfeltilet meretének 25%-źrt.

(k) Utcai homlokzaton t$ kiralratvitrin nem létesíthető. Kirakatvitľinnel rendelkező épület

homlokzatfelujítása esetén, az utcai homlokzaton lévő kirakatvitľineket, az ezzel
ellentétes tervtanácsi vélemény hianyában el kell távolítani.

(l) Megállító tábla vźi|akozásonként max. 1 db kertilhet elhelyezésre, a vállalkozásnak
helyet biztosító helýség homlokzati szakasza előtt, nýtvaŕ'artősi időben, melynek
magassága legfeljebb |,20 méteą szélessége legfeljebb 0,80 méteľ lehet. Az e|he|yezést

követően a 1,5 méteres szabad jrírdaszélességet biztosítani kell. Amennyiben egy
közterületre elfogadott közterület-alakítási terv a megállító-táblákľól is rendelkezik,
annak előírásait kell figyelembe venni.

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

(n) Reúómmolinó csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésere, ideiglenesen
helyezhető el. A molinó aręndezvéĺýmege|őző Zhétenbelül helyezhető ki legkorábban
és a rendezvényt követő első munkanapon el kell távolítani.

(o) or ĺ ás pl akát e|he|y ezheto :

oa) az ęítkezések időtanama a|att az építési helyet körülhatáľoló palĺánkon, amennýben
az epítési palank kivitele telęülésképi szempontból elfogadható.

ob) ablakta|an B,yfaIakon, amennýben az épiůlet nem védett, va1y nem miĺemléki
jelentőséglĺ terĹileten vary varoskęi jelentőségú kiemelt útvonal mentén helyezkedik el.

p) Videófal alĺí<or helyezhető el, ha aztkönerulet-alakítási terv lehetővé teszi.



Cégéľek elhelyezésének ľészletes szabályai

12.$ (1) Yál|a|kozźtsonként 1 db, több portálszakaszból źIIIő homlokzat esetén
vállalkozásonként legfeljebb 8 méterenként 1 db céger, cég[źh|a, cégfelirat és címtábla
helyezhető el.

(2) Cégérekhomlokzatonként

a) az e|helyezési magasság,
b) abetína,gyság és
c) aszínvllág
tekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe véve az epii|et homlokzati
kialakítását.

(3) A fal síkjara merőlegesen elhelyezett cégielzés, a gyalogos közlekedési iĺrszelvény
ĺendeltetésszeľű hasznźiatát nem akadályozhatja, a gyalogosok kozlekedését nem zavarhatja,
biztonsttgát nem veszélyeztetheti. Elhelyezése a fiildszinti osztóparkźny a|att, de minimum
2,50 méteres magasságban lehetséges.

(3) Falsíkka| párh,ĺazamosan cégjelzés elhelyezhető a
kívül, a ťoldszinti osztóparkźny alatt, de legfeljebb 5

tagozataíhoz és ar ány aihoz ill eszkedő en.

(4) A cégjelzéseken alka|mazott behĺk ma:ĺimális merete a reklámberendezések behĺmeretére
vonatkozó 4.$ (6) bekezdés rendelkezése szerint alakíthatóak ki.

(5) Totemoszlop közterületen nern helyezhető el.

A ľek|ámbeľendezések jogellenes elhelyezésének kiivetkezményei

13.s (1) Az eĺgedély nélkĺil elhelyezett vagy avult reklámberendezést, cégffi. a Reklámozó, a
Polgáľmesteri Hivatal fe|sző|ításáltkövető 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani.

(2) Amennýben a felszólítás ellenére nem történik meg a rekliímbeľendezés, vagy cégér
eltávolítása, a Polgáľmestet pélubírság megfizetésére és a szabźiýalanul elhelyezett
reklámberenđezés, vagy céger elbontásiáľa kĺitelezi a Reklámozót.

(3) Amennýben a Reklámozó személye nem állapíthatő meg' a Polgármesteri Hivatal
jogosult a ľeklámberendezése, vagy cégér elbontasara.

(4) Amennýben az engedélýől eltérően kerĹil a ľeklĺĺmberendezés,vagy céger elhelyezésre,
a Polgrármester pénzbírsággal súlýhatja és szabályossá tételre kötelezheti a Rekliímozót.

(5) Amennýben a szabáiyossá tétel a végzésben előíľt hatĺáridőn belül nem történik meg, a
Polgármester elrendeli a reklĺámberendezés elbontasát.

Zárő renđelkezések

14.$ A ĺendelet 2014,januaĺ 1. napjan lę hatályba.

15. s E ľendelet előírásait ahatźiybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

portálon belül, valamint a portálon
méteres magasságban, a hom|o|<zat

dr. Kocsis Máté

polgĺĺrmester

Rimĺĺn Edina

jęsyző



l. melléklet

A reklám.elhelyezési koncepcÍóterv taľtalmi kiivetelményei

A reklám.ęlhelyezési koncepciónak a kĺivetkező munkarészeket kell tartalmaznia:
1. Műszaki leírás Az elhelyezni kívĺĺnt rekliímberendezése elhelyezésére,

megjelenésére (méret, szín, ffiYe5, homlokzatonlközterĹileten belüli elhelyezése)
vonatkozó részletes leírás

2. Helyszínľaj z _ |:2o0 meretarányb an, mereteme
3. Homlokzatľajz _ 1:100 méretaľányban' a rekliímberendezése tewezett helyének,

nýlászaľók*ro z va|ő viszonyĺĺnak bemutatásáv aI, meretenłe, színteľwel
vaw
Utcakép és Metszet _ 1:200 méretaľányban (a nem homlokzaton elhelyezni kívant
ľeklámberenđezése esetén) _ a reklámberendezése környezetéhez képest a tewezett
elhelyezés és színterv bemutatásával, meľetezve.

A ľeklám-elhelyezési koncęcióterv ügyfélfogadási időben, aFoéryitészi Irodan nyújtható be,
a F őepítészi koda munkatarsaival folytatott előzetes egyeztetést követően.

10



1. függelék

Reklámberendezése, hirdetmény csak aklkor létesíthetó, ha az e|he|yezés a következő
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit nem séľti:

- a gazdasĺźgi reklómtevékenység alapvető feltételeiről és egłes lcorlótairól szóló 2008.

évi XLWil. tĺ)rvény;
- a gazdasági reklámok és az üzletfeliratoh továbbá egles közéľdekű k1zlemények

mag/ar nyelvű kt;zzétételéről szóló 200]. évi XCVI' rcrvény;
- a médiaszolgźltatásolvól és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CI'WV.

nrvény;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi I.WWil. törvény;
. aválasztási eljárósról szóló 20]3, évi WW' tôrvény
- az országos településrendezési és építési kôvetelmérlyelcről szóló 253/1997. (XII. 20')

larmányrendelet;
- a reklámtóblák, reklámhordozók és egłéb reklóm célú berendezések közutak melletti

elhelyezésénekrészletes szabólyairóI szóló 224/20] 1. (X.21.) kormónyrendelet;
- a régészeti örölaég és műemléki éľték védelmével 

.lrapcsolatos 
szabályolcról szóló

3 9 3/2 0 1 2, (XII' 20, ) kormányrendelet ;

- a Budapes;ti Városrendezési és Epítési Keretszabályzatról szóló 47/]998. (X' 15.)

fővár o s i köz głíłlé si r endel et ;
- afővórosi kozterületek használatáról és a k)zterijletekrendjéről szóló 59/]995'(X.20.)

főv ár o s i kôz głűl é s i r ende let ;
- a Fővárosi onkormányzat tulajdonában lévő lcrjzterületek használatáról és rendjérőI

s z ól ó 6 0/ I 9 9 5. (X' 2 0. ) Íőv ár o s i kÓz glűl é si r endel et ;
. a kozterijlet - és városrésznevek mególlapításáról, azok jeloléséről, valamint a

házszám-megáttapítás szabólyairól szóló 94/2012. (XII.27.) fővárosi kÓzgllűlési
rendelet;

- a Józsefvóros Keri)leti É,pítési Szabólyzatáról szóló 66/2007' (XII.]2.) ónkormányzati
rendelet;

- a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonóban lévő közterületek használatáról és

hąsználatának r endj éről szóló 1 8/2 0 ] 3. €V. 2 4') önkormányzati rendelet ;
- az építésüggyel összeftggő egles helyi önkormányzati hatósógi eljárósok részletes

szabólyairól szóló 5 /2 0 1 3. (II' I 0, ) Ónkormányzati rendelet
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INDOKOLAS

Az é:pített környezet alakításaról és védelméľől szóló 1997. éw LxxVI[. töľvény 62.$ (ó)

bekezdés 2. pontja ad felhatalmazźst az önkormanyzatoknak, a Főváľosban a kerületi

önkoľmĺĺnyzatoknak, hogy a településkép védelme erdekében a reklámok,

ĺeklámberendezések és cégérek elhelyezésének, a|kalmazźsźnak követelményeiről,
feltételeiről, tilalmaróI szőIő szabályokat megalkossa.

1 . $ A rendelet céIjźlt határozza meg.

2.$ A magasabb szinhĺ jogszabályok részletesen magyarźzzák a reklrĺm fogalmát, ezért csak

egy kiegészítés volt szükséges, a hirđetmények fogalmárnak meghatźrozása.

3.$ A reklámberendezés fogalma és típusainak meghatározása azért fontos, hogy a

köznyelvben haszĺźt|t fogalmakat egyértelműen lehessen éľtelmezni a rendelet alkalmazása

során.

4.$ A ľeklĺámok taľtalmara vonatkozó előíľásokat ľészletesen tarta|mazza a Reklrímtörvény
(2008. évi XLVIII.N.7.-|l.$), azonban a kerület imáusának védelme érdekében szükséges

erről is ľendelkezni.

5.$ A reklrímok elhelyezésére vonatkozó előírásokat tarta|maz.

6.-7.$ A reklrĺmberendezésekre és cégéľek elhelyezéséľe, illetve avultság esetén eltávolításaľa

vonatkozó általános előírásokat tarta7maz.

8. $ A rekláĺnberendezések méretére vonatkozó előírásokat tarta|mazza.

9.$ A vendéglátó teraszokon elhelyezhető ľeklłámokra vonatkozó előírásokattarta|mazza.

1 0. $ A ľeklámberenedezésekĺe vonatkozó áltďanos tilalmakat tartalmazza.

11..13.$ A reklámberendezések, cégérek elhelyezésére vonatkozó általanos tilalmakat
tartalmazza.

14'$ A jogellenesen elhelyezett, va1y avultság esetén el nem bontott reklĺímberendezésekre és

cégérekre vonatkozó előírások.

15.-16.$ A rendelet hatáiybalérytetése sztikséges, hogy a jövőbeni ,,e|blxjátuźlsoknak'' gátat

lehessen szabni, illetve az avu|t rekliímberendezéseket minél előbb le lehessen szedetni. A
jelenlegi állapotok szabályossá tételére 1 év tĺirelmi időt kapnak a reklámozők, szankcionálni
csak ennek letelte utĺĺn fog az onkoľmányzat.
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2. sz. melléklet

B udapest Főváros WII. Keriileti onkormónyzat Képviselő-testiiletének
.../..... (......) iinkormónyzatí rcndelete

a Jóuefvúrosí onkormónyzat tulajdondban Iévő kiizteriłletek hasauúlatúról és
haszndlatúnak rendjéről suóló 18/20B. QV.24.) łinkormúnyzati rendelet mlídosítlísáról

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi onlrormányzat Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében lrapott eredeti jogalkotói hatáslrôrében, a Magnrország helyi
önknrmányzatairól szóló 201]' évi CLWX. tÓrvény 23's (5) bekezdés 2. pontjában
me ghat ár ozott feladatkör éb en elj árv a a kavetkező ket rendel i el :

I.s A Rendelet 9.s (1) bekezdése az alábbialcra módosul:

(I) Közterijlet-hasznólati hozzójárulás csak ideiglenes jelleggel _ meghatározott
időtartamra vag/ meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható, leýljebb 3 évre; a
településkepi bejelentési eljárós során hozott dĺjntésben engedélyezett reklámberendezés
elhelyezése esetén legfeljebb 10 évre,

2.s (1) E rendelet 2014, januór l-jén lép hatályba'

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését kdvetően induló eljárások esetén kell
alknlmazni.

(3) E rendelet a hatályba lépését kÓvető napon hatályót veszti.

Budapest, 20 I 3. december

Rimón Edina

jegłző
dr. Kocsis Máté

polgármester
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INDoKoLÁS

Áltąlános indolalás

Józsefváros onkormónyzata megalkotta és elfugadta az építésüggłel ôsszefüggő egłes helyi,
önlrormányzati eljórások részletes szabályairól szóló 5/20]3. (II.]0.) onlarmányzati
rendeletét. A rendeletben rÓgzítl,e ,ĺ,annak a telepiilésképi bejelentési eljcircishoz katatt
tevékenységek' A teleptiléskepi eljárás sorón vizsgáljók, hogł az építési, reklóm-kihelyezési
tevékenység illeszkedik-e telepiilésképbe, illetve, amennyiben az érintett közterületre késztilt
közterület-alakítósi terv, aklar a benýjtott tervdohlmentáció annak megfelelően keszĺjlt-e. A
Főépítészi vélemény és a Polgármesteri jóváhaglós megalapozza a hosszlil távú kozterület-
hasznólat lehetőségét

Részletes indokolós

Ĺ's A rendelet 9'$-a kiegésztłl úgl, hogł a telepalésképileg elfugadott reklámberendezések
kaphas s anak akár 1 0 évr e is kô zterijl et -has znál at i ho zzáj órul ást'

2.$ A hatálýalépés a reklómrendelet hatálybalépésével összhangban került megállapításra.
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Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvdrosi
onlrormányzat Képvis elő -te stiil e tének

1 8/20 1 3. €V. 24.) onkormányzati rendelete

a Józsefi áro si onkormónyzat tulaj donában
lévő kozterületek használatáról és

használat ának r endj ér ől

Budapest Főváros VIII. Kerületi
o nkor móny z at Képv i s e l ő -t e s tül e t é ne k
... /..... (...'..) önlarmónyzati rendelete

a Józsefvárosi onlarmányzat tulajdonóban
lévő kozteriłletek használatáról és

használatának rendjéről szóló 18/20]3.

GV.24.) Ónlrnrmányzati rendelet
módosításáról

9.$ (1) Közteriilet.használati hozzájórulás
csak ideiglenes jelleggel - meghatórozott
időtartamra vag meghatározott feltétel
bekovetkeztéig _ adható, legfeljebb 3 évre,

9.$ (1) Közterület-használati hozzájórulás
csak ideiglenes jelleggel - meghatározott
időtartamra vag meghatározott feltétel
bekövetkeztéig _ adható, leýIjebb 3 évre; a
t e l e piil é s kepi b ej el ent é s i elj ár ás s or ón ho z ott
dantésben engedélyezett reklómberendezés
elhelvezése esetén legfeliebb ]0 évre.
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