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B udap est Főváro s VIII. keľĺilet Józs efu áľos i onko rmány zat Képviselő-testiiletének

4120|5. (I.23.) iĺnkormányzati ľendelete

a reklámot ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairĺíl szólĺó

55 l 2013. (xII.20.) ii nkoľm ányzati ren delet mĺó d o sításáľĺó l

Budapest Fővaľos VIII. Keľiilet onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete az.Alaptorvény 32. cikk
(1) bekezdé9 u) pontjában meghatźlrozott jogalkotási hatáskörében, az épiteÍt k<irnyezet

a\akitásáről és védelméről szóló |997. éví LXXVilI. tĺirvény 62. $ (6) bekezdés 2. pontjźtban

kapott felhata\mazás aIapjána telepĹiléskép védelme érdekében a kövętkezőket renđeli el:

l.s A reklámok, rekliĺmbęrendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól sző|ő 55/2013.

(XII.20.) ĺinkoľmányzatĺ rende|et (a továbbiakban: Rendelet) 3. $ (1) bekezdés a) pontjanak

aj) alpontja helyébe a kĺjvetkező ľendelkezés lép.

[E rendelet aĺkalmazásában .....'
Re kl ámb er ende zé s ek t ípus ai : J

,,aj Kirakatvitrin az épület homlokzati síkjához rögzített, doboz jellegű, ą kereskedelmi-,

szolgáltató-, vag,, vendéglátó egłség helyiségével kömetĺen knpcsolatban áuó, egłedi
megjelenésű, üveglappal borított, jellemzően termék elhelyezésével, a vállalkozás, üzlet
áruváĺasztékának bemutatósót szolgáló reklámberendezĺls, amelynek az épület homlokzatán

t or t é nő e lhe ly e z,é s e ne m minő s ĺil é r t é knĺiv e l ő v ál t o zt at ás nak.,'

2.s A Rendelet 8. $-a a következő (4)bekezdéssel egészül ki:

,,(4) A 3. s O bekezdés b) pontja szerinti cégéreken a (2) bekezdésben meghatározott

méľ e t e k maximum ké t s z e r e s é t l e he t al kalm azni.,'

3.$ A Rendelet 10. $ (k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elhelyezés az alóbbiak szeľint történik:J

,,(k) Utcai homlokzaton új, nem építési engedély kĺlteles kirukatvitrin kizáľólagfunkcióvĺźItó
teľületen létesíthető, abban az esetben, ha az új kiľakanitľin elhelyezése irónt benyújtott

k,źrelem melĺéklete szeľinti reklám elhelyezési koncepciótervet (M:I:50) a helyi építészeti-

mĺiszaki tervtanács a településkepi bejelentési eljárás keretében támogatja. Egl építési tomb

utcaszakaszonlĺénti homlokzataira kizárólag azonos típusú kirakanitin heĺyezhető el.
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Kirakanitinnel rendeĺkező épület homĺokzat felújítása esetén, az utcai homlokzaton lévő
kirakatvitrineket, az ezzeĺ ellentétes teľvtanácsi v.ćlemény hiányóban el kell távolítani.,'

4.$ (1) Ez a rendelet 2015. jarnár 23-tln lép hatályba, rendelkezéseit a hatáIyba lépését
követően indult eljárásokban kell alkalmazni

(2)Ez a ľendelet ahatáIyba lépést kĺjvető napon hattiyát veszti.

Budapest, 2015.
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INDOKOLAS

1.$-hoz

A kirakatvitrin fo galmának pontos meghatár ozása.

2.$-hoz

A cégérekena|ka|mazott bęttĺméretek korlátozása túl szigorúnak bizonyult, a portálokon belül
sok esetben aľányosan nagyobb benĺ is a településképbe illeszkedő lett volna, ezért az egyéb
ľeklámbeľendezéseken a|ka|mazhatő betűméretek maximum kétszeresét javasolt
engedélyezni.

3.$-hoz

A kirakat vitrin elhelyezésre vonatkozó tilalom til|zott mértékűnek bizonyult, ezért a
megfelelő minőségben elkészített teľvek a|apján, amelyek telepiilésképi szempontból
egységes képet mutatnának javasolt engedé|yezni kirakatvitrin elhelyęzését az épületek
köztefiileti homlokzatán.

4.$-hoz

Jogtechnikai rendelkezéseket tarta|maz.




