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17 l20t5. (III.20.) łinkormányzati rendelete

a reklámok, reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabá|yairól szóló
5512013. (xII.20.) łinkoľmányzati r end'elet mĺídosításáľól

Budapest Főváros VIII. Kęrület onkoľmányzat Képviselő-testülete az A|aptorvény 32. cíkk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatásköľében, az épitett környezet
a|akítźsźről és védelmérő| szőIő 1997 . évi L)O(VIII. törvény 62. $ (6) bekezdés 2. pontjábarl
kapott felhatalmazás a|apjźn a településkép védelme éľdekében a kĺ}vetkezőket rendeli el:

1.$ A reklámok, reklĺímberendezések és cégéľek elhelyezésének szabá|yairőI szőIő
55l20I3. (XII.20.) önkormányzati renđe|et (a továbbiakban: Rendelet) 3. $ (1) bekezdés a)
pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:

,,a) Reklámberendezések általános típusai''

A Rendelet 3. $ (1) bekezdés a) pontjanak am) alpontja helyébe a következo rendelkezés

,,am) Reklámmolinó: építményen,vaEY építmények k<izĺjtt kifeszített, anyaghasznáIatźúő|
és telítettségétől fiiggetlenül, ideiglenes reklámberendezés.

A Rendelet 3. $ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,b) Cégérek: valamely tevékenység jelképeként haszná|t, a vźilaLkozasban folyatott
tevékenységre utďó j elkép.''

A Rendelet 3. $ (1) bekezdés b) pont bđ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,bd) Totemoszlop: egy vagy tobb az ingatlanon ta|á|hatő vá||a|kozás cégérét vagy
cégtáblájáttartaImaző,toronyszeľűreklámberendezés.''

A Rendelet 3. $ (1) bekezdés b) pontja azalábbi be) alponttal egészülki:
,,be) Cégzászló: egy vá,||a|kozás nevét, |ogőjźń, funkcióját' az a|apitźs évéttarta|mazhatő,
avźila|kozźstmagábal foglaló épületen létesített zász|ő (arryaghaszná|attőI függetlenül).''

A Rendelet 4. $ (2) bekęzdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A Reklĺímnak tarta|maznia kell a reklámelhelyezésre vonatkozó hatósági igazo|ás

számźú.,,
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A Rendelet 5. s (1) bekezdés helyébe akovetkező ľendelkezés lép:

,,(1) Reklám elhelyezése csak az építésüggyel összefiiggő egyes helyi önkormáĺyzati
hatósági eljáľások ľészletes szabtiyairől szóló önkoľmányzati rendeletben meghatározotí

teleptilésképi bejelentési eljárás lefolyatását kĺjvetően lehetséges. Ezt a szabáIyt nem kell
a|kalmazni aZ egy hónapnál r<jvidebb ideig kinn lévő cseréIhető reklám elhelyezésére,

amely citylight beľendezésen vagy hirdetooszlopon keľül elhe1yezésre.',

A Rendelet 6. $ (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

,,Q) Űj éptilet építésénél, meglévő épület átalakitásźnál, firnkcióvá|tástnźi, homlokzati

felíjitásáná| az intézmények, szervezetek cégéreinek, hirdetőtábláinak méretét és

elhelyezését a homlokzatta| együtt kell reklám elhelyezési koncepcióterv a|apján

kialakítani. Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat

architektúrájátťĺgye|embe véve, e koncepciótervnek megfelelően helyezhető csak el.

(8) A műemléki jelentőségű területeken és a főútvonalak mentén 2 mz-t meghaladó

méretrĺ hirdetés, reklámhordoző az éptiletek közteľĹiletrol|túhatő homlokzati falfelületein

vagy keľítésein nem helyezhetők el. Kivételt képeznek az épület portálszerkezetén beliil
e|be|y ezett rekl ámberendezé sek.

(9) A meghatáĺozott méretektől eltérni kiztttőIag az épu|et homlokzati rendszerébe

illeszkedően, az ezt igazolő, a teljes épület homlokzatát bemutató, településképi

bejelentési eljárás keretében hozott döntésben elfogadott, a kerületi tervtanács által

elfogadott reklám-elhe|yezési koncepcióteľv alapján lehet. Az eltérés mértéke a
rendeletben meghatározott méľetekhez képest maximum négyszeres lehet.''

A Rendelet 8. $ (1) bekezdés helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(1) Épületek közteľületről lĺítható ftildszinti homlokzatainak legfeljebb a I5%-aÍ|

he|yezhetó el reklámberendezés. A számításnál a falsíkĺa merőleges cégérek és cégtáblák

fi gyelmen kíviil hagyhatók.''

10.sA Rendelet 9. $ (1) bekezdés helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

,,(1) Tilos reklámbeľenďezést elhelyezni zĺjldfelületeken, nĺivényzeten, emlékmúveken,

szobľokon, telefonfiilkén, közmúberendezéseken, utcabútoron, villanyoszlop felületén,

ęreszcsatornźn, játszőterek berendezésein, kerítésen, telekhataĺon vagy telken felállított

módon.''

1l.s A Rendelet 10. $ (b) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(b) Építési védőhálón rekliímberendezés, az éptilet lega|ább egy homlokzatának

egyidejrĺleg töľténő felújítása esetén, a k<jĺeľĹiletro| Iáthatő homlokzat előtti építési

áIlványzaton, a felújítás ideje alatt helyezhető e|. A reklámcélú felület egy egységes

képben összefogottaÍI, egy hiľdetést, reklámot és a felújításra vonatkoző tájékoztatást

e.$



tarta|mazőan jeleníthető meg. A reklámcélú felület méľtéke legfeljebb az adotíhomlokzat
feltiletének 60Yo-a lehet, de nem ha|ađhatja meg homlokzatonként a 4OO m2-t. Akkor
helyezhető el ľeklámcélú felület, ha a védőhttlőn az épület végleges homlokzati rajza is
ábrázo|ásra keľül. Az elhelyezés idótartama legfeljebb 3 hónap, mely indokolt esetben,

kérelemľe egyszeľi alkalommal további 3 hónappal meghosszabbÍtható.''

12.$ A Rendelet 10. $ (n) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(n) Reklámmolinó csak valamely esemény, ĺenđezvény meghirdetésére, ideiglenesen
helyezhető el. A molinő arenđezvéný megelőző2 héten belül helye^ďó ki legkoľábban
és a rendezvéný k<jvető első munkanapon el kell távolítani. Rendeltetésmód váltás esetén
(tulajdonos-, uzeme|tető- és aľculat váltás esetérę nem vonatkozik), a szo|gá|tatást hirdető
reklámmolinó 6 hónapig elhe1yezhető.''

13.s A Rendelet 10. $ o) pontja oc) alponttal egésziil ki:

I Q Ór i áspl akát elhely e zhe t ő : ]
,,oc) Az oa) és ob) pontokbanmeghaténozott esetektől eltérni kizarőIag a teljes ingatlant
bemutató, telepiilésképi bejelentési eljárás keretében a kerĹileti tervtanács á|tal
meg!árgya|t és elfogađott reklám-elhelyezési koncepcióterv alapján lehet.''

14.$A Rendelet 1 1. $ (7), (8) bekezdésekkel egészül ki:

,,(7) Cégzász|őt ĺuđra rogzítve vagy kifeszítve lehet elhelyezni a homlokzaton és az
éptilet pźrkźny a felett.

(8) A (1)-(7) bekezdésben foglaltaktól eltérni kizárő|ag a teljes épületet bemutató,

településképi bejelentési eljárás keľetében hozott döntésben elfogadott ľeklám-elhelyezési
koncepcióterv a|apjźn lehet, melyet a kerületi tervtanács tárgya|.,,

15.$ A Rendelet 6. $ (4) bekezdése hatáIyát veszti.

16.s A Rendelet 8. $ (3) bekezdése hatá|yát veszti.

17.$ (1) Ez a reĺdelet 20|5. máľcius 20-an |ép hatáLyba, rendelkezéseit a hatá|yba lépését

k<jvetően indult elj aĺásokban kell alkalmazni.

(2)Ez a rendelet ahatá|yba lépést kĺjvető napon hatáIyát veszti.

Budapest, 20|5. március

Dr.

ś.!^/^Ą 6 W,-.

.,ĺĺn M1,\t, 1t.



INDOKOLAS

1 . $ -hoz A reklámok meghatźlrozásának pontosítása.

2.$-hoz A reklámmolinó fogalmának általánosítása vá|t szükségessé, tekintettel aZ
any aghasznál at s oks zínűs é g ére.

3.$-hoz Az áIta|ános fogalom egyszeľiĺsítése, tekintettel arľa, hogy a tész|etezés soľán
mindegyiknél kifejtésre kerül, hogy az éptileten holhelyezhető el.

4.$-hoz A pontosítás annak kiemelése, hogy nem általános ľeklámfelületről van szó' hanem
az adotl ingatlan tertiletén miĺködő szervezetekrészére fenntaľtott eszkozĺőI.

S.$-hoz Új fogalom keľÍil bevezetésre, tekintettel an:a, hogy az eljáĺások során tĺjbbször
felmeľült cégzźsz|ő elhelyezésének igénye, de a ľeklámĺendelet eddig ęzt nęm
kezelte.

6.$-hoz A név, cím, telefonszám megadása kapcsán személyiségi jogi aggályok merültek fel,
ezért a reklámelhelyezésre vonatkozóan kiadott ígazolás igyiratszźmát kell a
reklámb erendezésen elhelyezni, í gy azono s Íth atőv á v áIik az ađott eszkoz.

7.$-hoz Azokon a reklámberendezéseken, melyeken rendszeľesen cserélik a reklámokat, nem
szfüséges minden cseľénél engeđélyeńetni, csak a reklámberendezés kihelyezését.

8.$-hoz A BVKSz. hatáIyon kívtil helyezése miatt szükséges szabáIyozru az ij építésíi
épületeken elhelyezhető reklámok egységes megjelenését és a telepiilésképiIeg
kiemelt teľĹiletek meghatáĺoző arcu|attnak kialakítását. Ezért egységesen Zm.-t nem
meghaladó reklĺĺmok elhelyezése engeďéIyezhetó. Ez aLőI kizźrőIag tervtanácsi
aj ánlással lehet eltérni.

9.$-hoz Elírási hiba javítása.

l0.$-hozA rcĺdezett vaľoskép szempontjából indokolt, hogy keľítésen, telekhataron vagy
telken felállított módon tilos legyen reklámbeľen ďezést elhelyezni.

ll.$-hozA BVKSz. hatályon kíviil helyezése miatt szfüséges szabá|yozni az építési
védőhálón megjelenő reklámberendezések elhelyezését. Meghatározásta kerijlt az
elhelyezhető maximális méľet (400 m")' továbbá egy reklámelhelyezés maximum fél
évig lehet a homlokzati előtti állvĺínyon.

I2.$-hozłz induló vá|Ialkozások támogatásźnak érdekében' a nyitást kĺjvető 6 hónapban
renđeltetésmód váltás esetén kihelyezhetnek az új tevékenységre utaló
figyelemfelhívó molinót.

13.$-hoz Indokolt esetben elhelyezhető a rendeletben foglalt követelményektől eltéľő
óriáspläkát, de az elhelyezését minclen esetben a tervtanács táľgyalja, hogy a
településképi illeszkedés biztosított legyen.



14.$-hoz Az iĄ cégzźłsz|ő fogalomhoz tartoző elhelyezést szabá|yző rendelkezés. Továbbá
indokolt esetben, speciális elhelyezkedés esetén el lehet térni a cégéľek
elhelyezésének normatív előírásaitól, de az e|he|yezést minden esetben a tervtanács
tttrgya|ja, hogy a teleptilésképi illeszkedés biztosított legyen.

15.$-hoz A törlés azért szikséges, meľt reklámberendezés elhelyezése úgyis minden esetben
településképi bejelentési eljĺĺrás köteles, nem helyi vagy fővźtrosi, hanem múemléki
védett épületek, épületegyĹittesek esetén pedig magasabb szintti jogszabály
rendelkezik az e|j árásr endről'

16.$-hozA Rendelet 11. $ (8) bekezđésében kerül szabá|yozásra, meľt logikailag jobb
elhelyezése és jogszabály szerkesztésileg is indokoltabb.

1 7. $ -hoz Jogtechnikai rendelkezéseket tartaImaz.




