
Kdsziilt a Kdpvisel1+est let 2017. oladber l8-i illdsdre
Kd sz[t e t t e : T6th Mi kl6s Jddpitd sz

T6rgy: Javaslat a rekl6mok, rekl6mhordoz6k 6s c6gdrek

elhelyezds6nek, alkalmazrisriLnak kdvetelmdnyei16l,

feltdteleir6l 6s tilalmar6l sz6l6 rendelet megalkot6sara

A teleptil6sk6p vddelm6r<il sz6l6 2016. 6vi L)(XIV. ttirv6ny (a tov6bbiakban: Trtv.) 16. $ (2)
bekezd6s6t 2017. szeptember 29-dn m6dositotta a 2017. CY. tdrv6ny 6. $-a. Eszerint az
dnkorm6Lnyzatoknak a telepiil6skdpi rendeletet legk6s6bb 2017. december 31. napjriig kell
megalkotniuk. Ugyanakkor a Tvtv. alapjan, telepiil6skdpi rendelet hiany6ban meg kell alkotni
a rekldmok, rekl6mhordoz6k ds c6g6rek elhelyez6s6nek, alkalmaz6s6nak kdvetelmdnyeir6l
sz6l6 dnkormanyzati rendeletet, melynek hatdrideje nem v6ltozott, azaz 2017 . okt6ber I .

A most megalkotand6 rendelet csak a jdvoben l6tesitend6 rekliimok6l sz6l.
A reklirnr6l ds rekliirnozisi tev6kenys6gr6l sziimos magasabb szintti jogszabdly rendelkezik.
llyen szabrilyoz6st jelentenek az egyes korliitoz6 rendelkezdsek, melyek tiltjek a rekl6mokat
bizonyos helyeken 6s megszabjiik mi min6sUl e rendelet szerint rekkiLrnnak.

A rendeleftervezetben tal6lhat6 egyes fogalmak6l a Tvtv. ll/F. $-a rendelkezik. Ennek
6rtelm6ben:

,,11/F. S E torviny alkalmazdsdban:
l. kdzteriilet; az En. 2. $ 13. pontja szerinti kdztefiilet, valamint q mag)ar dllam vagt a helyi
dnkormdnyzat tulajdondban dll6, kazforgalom el6l el nem zdrt magdn t;
2. plakat: a gazdasdgi reklamtevdkenysdg alapvetd feltdteleirdl is egtes korldtair6l szdl6

2008. dvi XLWII. tamdny 3. $ d) pontja szerinti gazdasdgi rekldmnak, valamint a vdlaszttisi

eljdrdsrhl szdl6 2013. ivi XXXVI. tdrviny szerinti kampdnyeszkaznek nem mindsiild falragasz
vagt felirat, mirett6I ds hordozianyagt6I fiigget\eniil ;
3. rekldm: a gazdasdgi rekldmtevdkenysdg alapvetd feltdteleirdl ds egtes korldtairdl sz6l6

2008. dvi XLVill. rcrttdny 3. $ d) pontja szerinti gdzdasdgi rekldm, ide nem drtve
a) a cdgtdbldt, iizletfeliratot, a vdllalkozds haszruilatdban dll6 ingatlanon elhelyezett, a
vdllalkozdst ndpszerfisitd egtdb feliratot ds mds grafikai megielenitist,
b) az iizlethelyisdg portdljdban (kirakatdban) elhelyezett gdzdasdgi rekldmot,
c) a jarmffvon elhelyezett gazdasdgi rekldmot, tovdbbd
d) a tulajdonos dltal az ingatlandn elhelyezett, annak elidegenitdsire vonatkoz6 ajdnlati

felhivd* (hirdetdst), valamint a helyi dnkormdnyzat dltal lakosstigi aprdhirdetisek
kt;zzdtiteldnek megkdnny[tdse cdljdbdl biztos[tott tdbldn vagt egydb feliileten elhelyezeu,

kismdretfr hirdetdseket ;
1. rekldmhordozf: a funki6jtit vagr ldtesitdsinek cdljdt tekinne tilnyom1rdszt az e tdrviny
szerinti rekldm kc;zzdtdteldt, illetve elhelyezdsdt biztosit1, el6seglt6 vagt tdmogatd eszkdz,

berendezds, ldte sitmdny. "
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Tisztelt K6pvisel6-testiilet!



2

A rendelet-tervezel (1. sz. mell6klet) tartalmi 6s formai kcivetelm6nyeit els6dlegesen a Tvtv.
6s a teleptil6sk6p v6delm6r6l sz6l6 10412017. (V. 28.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: R.)
szabilyozza.
Kihangsrilyozand6, hogy

. a rekl6rnok elhelyezhet6s6g6t a telepiil6sszerkezeti tervben rdgzitetl6s meghatarozott
ter0letfelhaszn6lfls hatArozza meg. Keriilettink tekintet6ben az 5012015. (I. 28.) F6v.
Kgy. sz. hatitrozaltal j6vrlhagyott Budapest F6viiros Teleptl6sszerkezeti Terve (a
tovibbiakban: TSZT) az irrinyad6.

o A Trtv. 11,ts. $-a szerint a r6g6szeti drdekii teriileten 6s r6g6szeti lel6hely teriiletdn
krizteriileten 6s mag6ntertileten, rekl6mhordoz6 6s rekliim nem helyezhet6 el. A Tvw.
alapjrin a Lechner Nonprofit Kft. 6ltal nyilviintartott rdg6szeti 6rintetts6gri tertileteket
az el6terjesztds 2. sz. melldklete t$rLzolla.

o A Trtv-hez kapcsol6d6 R. kiilcin rendelkezik a kdzteriileteke 6s kdztulajdonban 6116

ingatlanoka 6s a mag6nter[leteke, a telepiil6s telepiil6sszerkezeti terve szerint, mind
a be6pit6sre szant 6s a be6pit6sre nem sz6nt tertileteke vonatkoz6an.

A rekl6mhordoz6 elhelyez6sdre a terulet tulajdonviszonyiinak szempontj6b6l az R. kdt
teriiletet ktildnit el:

. k6zteriilet 6s kdztulajdonban 6116 ingatlanok,

. maganteriilet.

A K6pvisel6-testiilet szAm6ra pdldlrloz6 jelleggel felsoroljuk bizonyos XVI. kertiletre
jellemzo tertiletfelhaszndlisi m6dot 6s a lehetsdges rekl6melhelyez6st.
Ktizteriileteke 6s kozulaidonokban 6116 insatlanoka. mivel a TSZT teriiletfelhaszniil6si
egys6gen beliil ktil6n nem jeldli a kdzteriileteket, igy azok.ta a tertiletfelhaszn6l6si egys6g

meghatiiroz6sa vonatkozik. Eszerint
. a v6delmi-gazdas6gi-krizj6l6ti erd6 teriiletein, valamint a kdzkert, k<izpark tertilet6n,

rekliim elhelyez6se nem megengedett, 6s

o a teleptil6skcizpont 6s a naglvarosi lak6tertleten, int6zmdnyi teriileten, rekldm
krzfu 6lag utcabttor igdnybev6tel6vei lehets6ges.

Az R. szerinti szabllyozitsi eloirdsok a mag6nteriileteke vonatkoz6an jelent6sen 6rintik a

reklim kozzdtdtel6t, rekl6mhordoz6k, rekl6mhordoz6kat tart6 berendez6sek e1helyez6s6t, igy
a bedpitdse szant tertileten beliil

r a kisvarosias lak6teriileten Lk-2 (O-M6ty6sfold),
o a kertvarosias lak6teriileten Lke-1 (a kor6bbi L4 lak6tertilet),
c a gazdastgi, kereskedelmi Gksz-1 (p1.: Ujszrisz u. 45.,), mig

a be6pit6sre nem sz6nt teriileten beliil
o az erd6 (erd6nek fenntartott) tertileten Ev; Ek; Eg,
. a temet6 tertlet6n Kb-T; K-T,
r a kdzleked6shez kapcsol6d6 6piilet elhelyez6s6re szolg6l6 teriileten K-KOu,
o a mezSgazdas6gi teriileteken M6
rekl6m krizz6t6teldre, rekl6mhordoz6k, rekl6mhordoz6kat tart6 berendez6sek elhelyez6se

nem me ensedett

A tertiletfelhaszn6l6s szerint a R. a rekliirnhordoz6k elhelyezhet6s6gdre alapvet6en harom
esetet kiildnbddet meg, rekkim kdzzdtdtele, rekl6mhordoz6k, rekl6mhordoz6t tart6
berendez6sek elhelyezdse

o nem megengedett,
. kizir6lag utcabritor ig6nybevdtel6vel lehets6ges,

o az rinkormdnyzati rendeletben foglalt felt6telekkel van lehet6s6g.



Az eloterjeszt6s kijl<in melldkletekben rdgziti a rekl6m kdzz€tltelere, rekl6mhordoz6k,
rekliirnhordoz6t tart6 berendez6sek elhelyez6s6re nem megengedett teriiletfelhaszn6l6s
tertilet6t, valamint a rekliirn elhelyezdsdre kiz6r6lag utcabritor ig6nybev6teldvel lehets6ges
teriileteket, tulajdonviszonyok szerint (3-4 sz. melldklet).

A Tvtv. l1/A. $ (3) bekezd6se alapj6n ana van lehetSsdgiink, hogy a rekllmok form6j6t,
megvil6git6s6t, elhelyezked6s6t 6s egym6st6l val6 t6volsiigdt szabiiyozzuk.

Mivel a rendelet a jdv6ben elhelyezend6 rekldmfeliiletekr6l sz6l, igy az dnkorm6nyzat
szdmitra nyitva levo szabllyozisi lehet6s6geket fgy igyekeaiink kialakitani, hogy a kertvarosi
kcimyezetbe illeszkedjenek a rekldmhordoz6k. Azok modemek, ugyanakkor
anyaghaszn6latdban a k6myezetv6delem szempontjait figyelembe vevSk legyenek.

A rendeleti javaslat kiemelt eleme, hogy az 6ri6splak6tok (CityBoard) siinis6ge csrikkenjen..
Megvil6gitdsk6nt a jov6ben csak LED-es f6nyfondst lehet alkalmazni.

A telepiil6sk6pi bejelent6si eljrlrrls reklarnhordoz6ka vonatkoz6 el6ir6sai, a telepiil6skdpi
birsdg, valamint a teleptil6sk6pi k6telezetts6gek a mell6kelt rendel el-tervezet rcszet k6pezik.

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi C)OO(. t6rv6ny 17. $-riban foglalt el6zetes hatdsvizsgalat
<isszefoglal6sa:

A v6grehajtis felt6telei:
A rendelet az 6nkorm6nyz at szirmlta a szab lyozits v6grehajtAsaval jelent t<ibbletfeladatot.

A t6rsadalmi hatisok tisszefoglal6sa:
A rendelet szabtiyozza a rekliimok elhelyez6s6nek rendezetlen 6llapot6t.

Trirsadalmi kiilts6gek:
A szab|lyzat a tArsadalom szdmara kdltsdget nem jelent

Kiilts6gvet6si hatisok:
A szab6lyoz6si elemek kialakitdsa az Onkorm6nyzal sztLmitrakdlts6get jelent.
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A fentiek alapjrin kdrem a tisztelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy a melldkelt rendelet-tervezet
alapj6n a rendelet j6vihagy6srit tiimogassa ( 1 . sz. mell6klet).

Eg6szs6gtigyi hatisok:
Eg6szsdgtigyi hat6s nem jelentkezik a szab6lyoz6s megalkot6sdval.

Ktirnyezeti hat{sok:
A krirnyezet kultrira javit6siit eredm6nyezi.
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Budapest, 201 7. okt6ber 10.

Lettam:

Budapest Fov6ros XVI. Kertileti Onkorm6nyzat K6pviselo-

testiilete megalkotja a reklimok, rekliirnhordoz6k ds cdg6rek

elhelyez6s6nek, alkalmaz6s6nak kdvetelmdnyeirbl, felt6teleir6l

6s tilalmdr6l szol,b ....12017. (... ...) dnkormrlmyzati rendeletdt'

(elfogaddsa min6sitett sz6ttibbs6get igdnyel az SzMSz 18 $ (2)

bekezd6s6nek a) pontja alaPjan)

/*
Kovics P6ter
polgermester

o
jegyz6 [r1

Melldklet:
1. sz6mri: rendeiet-tervezet
2. szitm'6: R6g6szeti 6rintetts6gti 6s nyilv6ntartott r6g6szeti lel6helyek

3. sz6mri: K<iaeriileteke - kdztulajdonra vonatkoz6 szabalyoz6si el6ir6sok

4. szrlmri: Mag6nteriiletre vonatkoz6 szab|lyozAsi el6irrisok

T6rgyalja: Kertiletfejlesa6si 6s Uzemeltet6si Bizotts6g

RENDEI,E,TI JAVASLAT:



,'1, sz rnetlltdet

Budapest F6v6ros XVL Keriileti Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilet6nek

....,12017. (.....) iinkorm6nyzati rendelete

a rekl6mok, rekl6mhordoz6k 6s c6g6rek elhelyez6s6nek'

alkalmazisinak ktivetelm6nyei16l, felt6telei16l 6s tilalmri16l

Budapest F<lvriLros XVI. keriilet Onkorm inyzatinak K6pvisel6+esttilete a telepiil6sk6p

vddelm6r6l sz6lo 2016. 6vi LXXN. tdrv6ny 12. $ (2) bekezd6s g)-h) pontjdban kapott

felhatalmazds alapjin, az Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban meghatiirozott

jogalkot6si hat6sk6r6ben eljarva a telepiil6skdp vddelme 6rdek6ben a ktjvetkez6ket rendeli e[.

I. Fejezet

Altakinos rendelkez6sek

l. A rendelet hat{lya

1.S

(1) E rendelet hatalya Budapest F6varos XVI. kertilet kozigazgatisi teriileten a ktizteriileten, a

magantertileten, kdztulajdonban 6116 ingatlanon vagy koztulajdonban 6116, valamint

kdzforgalmi szem6lysziillit6si szolgdltatast vdgz6 szem6ly tulajdon6ban 6116 ingatlanon

tdrt6n6 rekkim, illewe plak6t elhelyez6sdre terjed ki.

(2) E rendelet szemdlyi hatalya kiterjed minden termdszetes 6s jogi szem6lyre, jogi

szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezetre - ide6rtve a kiilftrldi sz6khellu v6llalkoz6s

.ugyu.o..ragi fi6ktelep6t is -, aki (amely) az (1) bekezd6sben meghatarozott tertileten,

inguit-on ,Jlle.ot, plak6tot tesz kbzz6., rekl6mhordoz6t tart fenn, helyez el, valamint

reklimot, plak6tot, rekl6mhordoz6t kiv6n elhelyezni vagy ilyen c6llal feltiletet alakit ki.

2. F,rtelmezd rendelkez6sek

2.S

E rendelet alkalmaz6s6ban:

l. informdci1s cdl berendezis: az dnkorm6nyzati hirdet6b6la, az itbaigaziti hirdetm6ny, a

kdz6rdekti molin6, valamint a Citylight 6s CityBoard formdtumri eszkdz'

2. k1zirdekfr molin6: olymr, els6dlegesen a teleptil6s 6let6nek valamely jelent6s esem6ny6r6l

val6 k6z6rdekri tdjdkoztatist tartalmaz6, nem merev anyagb6l k6sziilt hordoz6feltiletti

hirdetm6ny, amely falra vagy mas feliiletre, illetve k6t feliilet kdziitt van kifeszitve oly

m6don, hogy az nem k6pezi valamely 6pitm6ny homtokzatinak tervezett 6s enged6lyezett

16szdt.

3. krizdrdekil rekldmfeli)let; olyan rekl6mhordoz6 vagy reklfunhordoz6t tart6 berendezds,

amelyen a rekliLrn kdzzltetele m6s, egy6b c6lt berendezds kiizteriileten val6 [6tesit6s6re,

fenntartdsiira tekintettel kdz6rdekb6l biztositott, 6s amely ezen egy6b c6lir berendez6stol

elkiiloniilten keriil elhelyez6sre.

4. funkciondlis utcabrttor: az til6- 6s parki pad, a ker6kp6r6llv6ny, a hullad6kgyiiLjt6, a

ielefonfiilke, a rekl{mfeltiletet is tartalmaz6, kdzteriilet ft16 nyul6 6my6kol6 berendez6s,

korltit 6s kdztertileti illemhely.
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utcabi\tor:
berendez6s

utasver6, kcizmflvel6ddsi c6l[ hirdetooszlop 6s informiici6s vagy m6s c6lir
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Cityboard formatum eszkoz: olyan 2,5 mdlertll 3,5 m6ter magass6gri k6t l6bon rill6
berendez6s, amelynek mdrete 7-9 n6gyzetm6ter, l6that6, papir- (vagy f6lia) alapri, nem
ragasztott, h6tulr6l megvildgitott rekl6mkdzzdtdtelre alkalmas, h6ts6 f6nyforr6s 6ltal
megvil6gitott feltilettel, vagy ilyen mdretii digit6lis kijelz6vel rendelkezik.

Citylight formdtum eszkoz: olyan liigg6leges elhelyezdsti berendez6s, amelynek m6rete

legfeljebb 118 cm x 175 cm 6s legfeljebb 2 ndgyzetmdter 16that6, papfralapri

rekl6mkdzzdtdtelre alkalmas felllettel vagy 72" -90" k6patl6jt, 16:9 aranlu, dll6 helyzetii
digitilis kijelz6vel rendelkezik.

IL f,'ejezet

R6szletes rendelkez6sek

3. A rekLimok elhelyez6s6nek dltaldnos 6s r6szletes szabdlyai kiizteriileten 6s a

kiizteriilet16l Lithatri mag6nteriileten

3.S

Budapest F6v6ros XVI. kertilet kdzigazgatlsi teriilet6n tiltott valamennyi, e rendeletben

tiltott vagy nem szabdlyozott reklirm kdzzdt6tele.

Rekl6mhordoz6k elhelyez6se a hagyomiinyosan kialakult teleptil6sk6pet nem v6ltoztathatja

meg h6tr6nyosan.

Rekldmhordoz6 az dptiletek utcai homlokzatdn nem helyezhet6 el.

Rekl6mhordoz6 a telekhatirt nem keresZezheti 6s kdzvetleniil a telekhataron nem

helyezheto el.

A rekl6mhordoz6k kozdtti minim6lis tivols6g 50 m. Ez az el<iirds nem vonatkozik
utcabritorokra, kciz6rdekii rekl6mfeliiletre.

Rekl6m anal6g 6s digit6lis feltileten, 6lland6 6s valtoz6 tartalommal is kdzz6tehet6.

Krtz6rdekri molin6, a kdzteriilet lo16 nlul6 6my6kol6 berendez6s kiv6tel6vel, molin6,
pon).va vagy hrfl6 rekkimhordoz6k6nt, rekl6mhordoz6t tart6 berendezdsk6nt nem

alkalmazhat6.

4.S

(l)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

R6g6szeti 6rdekri, fokozott v6delem alatt 6116 tertileten l6v6 kdztertileten, kdztulajdonban 6116

ingatlanon 6s mag6nteriileten rekl6mhordoz6 6s rekl6m nem helyezhet6 el. Az adott tertilet

fokozott vddelmi besorol6sa szerinti jelleget nem befoly6sol6, rekliimnak nem min6stil6

informiici6s c6l vagy funkcionrilis c6lokat szolgiil6 utcabritor elhelyezhet6'

4. Reklrim kdzz6t6tele meghatdrozott egyes teriileteken

s.s

(i) Kdztertileteken 6s kdztulajdonban lev6 ingatlanokon, az alabbi teriiletfelhasznal6si

egys6gek eset6n reklimot kdzz6tenni, rekl6mhordoz6t, reklimhordoz6t tart6 berendez6st

elhelyezni kizdr6lag utcabritor alkalmaz6s6val lehet:

a) Ln-T nagyv6rosias, telepszerii lak6tertilet,

b) Ln-3 nagyv6rosias, jellemz6en szabadon6l16 jellegii lak6tertilet,

c) Lk-T kisvrirosias telepszerti lak6teriilet,
2

(s)



(2)

(3)

(4)

(5)

d) Vi-2 Intdzm6nyi, jellemz6en szabadondll6 lak6tertilet,

e) Vi-3 Int6zmdnyi, helyi lakoss6g alapell6t6srit biaosit6 teriilet,

0 Vt-H Kiemelt jelent6s6gil helyi kdzpont teriilet.

KdAeriileteken 6s kriznrlajdonban lev6 ingatlanokon, az aklbbi teriiletfelhasm6l6si

egys6gek eset6n reklii,rnot k6zz6lerni, rekliimhordoz6t, rekldmhordoz6t tart6 berendez6st

elhelyezni kizfullag funkcion6lis c6lokat szo19616 utcabftor elhelyez6s6vel lehet:

a) Lke-l Kertvarosias, intenziv bedpitdsii lak6teriilet,

b) Lk-2 Kerfvrlrosias, jellemz6en szabadon6ll6 jellegti lak6tertilet,

c) Gksz-l Gazdasrlgi, jellemz6en kereskedelmi, szolgdltat6 teriilet,

Mag6ntertileten [ev6 ingatlanokon rekliiLrnot k6zz6tenni, rekl6mhordoz6t, reklfunhordoz6t

tart6 berendezdst elhelyemi nem lehet, kiv6ve az al6bbi teriiletfelhaszn6l6si egys6geket:

a) KOu Kdztti kdzleked6si teriilet,

b) Kok Kdtdfipely6s k6zleked6si tertilet.

Nem helyezhet6 el rekkimhordoz6, reklamhordoz6t tart6 berendez6s a helyi v6delem alatt

6l16 tertileteken.

Az utcabirtoron rekldmhordoz6t tart6 berendez6s - az utasv6r6ban elhelyezett Citylight
form6tumri eszkdz kiv6tel6vel - nem helyezhet6 el.

5. Utcabritorokra vonatkoz6 szabilyok

6.S

A 5. $ (l)-(3) bekezdes szerinti teriileteken kizar6lag olyan, firnkcionalis utcabftor

helyezhetb-ei, amelynek kialakit6sa a tertilet vddelmi besorol6sa szerinti jelleg6t nem

befoly:isolja.

Az utcabirtoron rekliiLrnhordoz6t tart6 berendez6s - az utasvSr6ban elhelyezett Citylight

form6tumri eszk<iz kiv6tel6vel - nem helyezhet6 el.

Utcabritorkdnt l6tesitett informiici6s c6hi berendez6s rekl6mkdzz6t6telre alkalmas

feliilet6nek legfeljebb egyharmaddn tehet6 kdzz6 rekl6m. Funkcion6lis utcabttor

rekldmc6lra nem trasznalhatO, kiv6ve a k6zteriilet ftil6 nyril6 6my6kol6 berendez6s esetdt,

amelynek egdsz feliilete hasznosithat6 rekliimc6lra.

(l)

(2)

(3)

6. Eryes utcabr[torok elhelyez6s6re vonatkoz6 kiiltintis szabilyok

7.$

( I ) Utcabirtor az alilbbi gazdasigi reklamnak nem min6stil6, kdz6rdekii inform6ci6 kdzl6s6re is

l6tesithet6:

a) az dnkormanyzat miikdd6se k6r6be tartoz6 inform6ci6k,

b) a teleptilds szempontj6b6l jelent6s esem6nyekkel kapcsolatos inform6ci6k,

c) a teleptil6sen el6rhet6 szolg6ltatdsokkal, iigyintdzdsi lehetosdgekkel kapcsolatos

t6jdkoztatas nYrijtrisa,

d) idegenforgalmi 6s kdzlekeddsi inform6ci6k,

e) a lakoss6g eg6sz6t vagy sz6les r6tegeit 6rint<i inform6ci6k'

(2) Az utcabritor feltilet6nek legfeljebb egyharmada vehet6 igdnybe reklam t6"zetetel6re,

fetiiletdnek legalabb kdtharmada az (1) bekezdds szerinti kdz6rdekti inform6ci6t kell
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tartaknazzon

7. Rekkimhordoz6ra, reklimhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 kiivetelm6nyek

8.$

(1) A kdztertileten 6s kdztulajdonban 6116 ingatlanon csak olyan rekl6m, illetve plakat

reklfunhordoz6 helyezhet6 el, amelynek kialakit6sa:

a) horganyzott 6s szinterezett ac6lb6l vagy szinterezett aluminiumb6l,

b) plexi vagy biztonsrlgi tiveg mdgdtt,

c) hrits6 fdnyfonas altal megvil6gitott eszkdz6n,

d) 6lland6 6s viiltoz6 tartahnat is meg,elenit6 eszkdzdn,

val6sul meg.

(2) Reklamhordoz6 megvil6gitasa cdlj6b6l kizar6lag (80 lumen/Watt) mdrtdket meghalad6

hat6konys6gu (statikus, melegfeh6r szinii) f6nyforrasok haszn6lhat6k.

(3) RekLimhordoz6 egymast6l sziirnitott 2 m6teres t6vols6gon beliil - ide nem 6rtve az

ugyanazon a flrnkcion6lis utcabirtoron tiirt6nS tdbb rekliimhordoz6 elhelyez6s6t - sem

horizont6lisan, sem vertikelisan nem helyezhetS el'

(4) Rekldm elhelyezdse ragaszt6ssal tilos.

8. Kiizmiivel6d6si c6hi rekl6mhordoz6

(l) K6zmiivet6d6si int6zm6ny a polgiirmesterhez benyijtott telepiil6sk6pi bejelent6si eljrir6s

lefolyat6sara iranyul6 ir6sbeli k6relm6vel kezdem6nyezheti kdzmiivel6d6si c6lu

rekl6mhordoz6 l6tesitds6t.

(2) A l6tesit6s 6s fenntart6s k6lts6geinek fedezet66rt a k<jzmrivel6d6si c6lir rekl6mhordoz6t

haszn6l6 kdzmtivel6d6si int6zm6ny felel.

(3) A kcrzmiivel6ddsi cdhi rekkimhordoz6kra a 3. $ (a) bekezd6sdben 6s a 8. $-ban el5irtakat

nem kell alkalmazni.

e.$

(1)

(2)

9. Telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6s

10.$

E rendelet el6inisai szerint a 1. $ (1) bekezdds6ben foglalt teriileteken telepiil6sk6pi

bejelent6si eljarrist kell lefolyatni iin6l16 rekl6mhordoz6t tart6 berendez6s 6pit6se, megl6v6

feifjitasa, heiyre6llitasa, 6talakitasa, korszeriisitdse, b6vit6se, megv6ltoztat6sa eset6n.

Amennyiben az e rendeletben felsorolt rekl6m-, rekl6mhordoz6, rekl6mhordoz6t tart6

berendez6sek elhelyezds6re kdzteriileten keriil sor, a kdaeriilet haszniilati szerz6d6s

megkdt6s6re csak i teleptil6skepi bejelent6si eljar6s lefolyatas6t kdvetden tdrt6nhet, a

hat6s6gi hatfuozat felt6teleinek 16gzit6s6vel.

11.s

(1) A teleptit6skdpi bejelentdsi eljdrls aziigyf6l 6ltal a polg6rmesterhez benyrijtou bejelent6sre

indul. A bejilentdshez papir alapri dokument6ci6t vagy a dokument6ci6t tartalmaz6

digitrilis adathordoz6t kell mell6kelni.
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(2) A bejelent6snek tartalmaznia kell:

a) a bejelent6 nev6t,

b) a bejelent6 lakcimdt, szervezet esetdn sz6khely6t,

c) rekl6m elhelyez6s megieldl6s6t,

d) a c) pont szerinti tevdkenys6g hely6t, a telek helytajzi szfuntl].,

e) a tev6kenys6g tervezett id6tartamat.

(3) A bejelentdshez mell6kelt (6rtdkelhet6 miiszaki tartalommal 6s el6ad6sm6ddal k6szitett)

dokument6ci6nak - a k6relem targyanak megfelel6en - tartalmaznia kell:

a) a miiszaki leir6st a telepitdsr6l, az dpitdszeti kialakitisr6l'

b) a helyszinrajzot a szomsz6dos 6pitm6nyek ds terepviszonyok feltiintet6s6vel,

A rekkfun elhelyezdsi tevdkenyseg eset6ben - kdzteriileti elhelyez6s esetdn - a

kdzmriszolg6ltat6kkal dokumenteltan egyezetett helyszinrajz 6s fot6mont6zs is sztiksdges.

E rendelet szerinti bejelentesi eljarasra kdtelezett tev6kenysdg a (7) bekezdds szerinti

hat6s6gi hatarozat birtok6ban kezdhet6 meg.

A polg6rmester a terrczetl rekl6m elhelyez6st - kikdtdssel vagy andlkiil - tudom6sul veszi,

a bejeient6t err6l a t6nyr6l hat6s6gi hatarozat megkiild6sevel 6rtesiti, ha a bejelent6s

a) megfelet a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrrllt teleptildsfejleszt6si- 
strit6girir6l 6s a telepiil6srendezdsi eszk6zdk6l, valamint egyes telepiildsrendez6si

saj6toi jogint6zm6nyekr6l sz6lo 314/2012. (X. 18.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:

R.) szi.int meghatarozott, valamint e rendeletben r1gzitefi formai 6s tartalmi

ktivetelm6nyeknek,

b) a reklim illeszkedik a telepiil6sk6pbe.

A teleptit6sk6pi bejelent6s tudom6sulv6tel6t tartalmaz6 hat6s6gi hatrirozatot, illetve a

tudomisulv6tei megtagad6s6t a polg6rmester a bejelentds k6zhezv6tel6ttil szimitott 15

napon beltl adja ki.

A polg6rmestemek a telepiil6sk6pi bejelentdssel kapcsolatos ddnt6sdt az <inkorm6nyzat

f66pit6sze k6sziti e16.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) A polgrlrmester megtiltja a reklimelhelyez6s megkezd6s6t ds - a megtiltas indokainak

ismertitdse mellett - figyelmeAeti a bejelent6t a tevdkenys6g bejelent6s n6lkiili

megkezddsdnek 6s folytat6srinak jogk6vetkezm6nyire, ha a bejelent6s

a) nem felel meg az R.-ben meghatiirozott 6s e rendeletben meghat,rozott

k6vetelm6nyeknik, illewe mriszaki e16adrism6djriban egy6rtelmtien nem bir6lhat6 el,

b) a tervezett rekliim, rekldmoz6s nem illeszkedik a telepiildsk6pbe'

(10) A teleptildsk6pi eljar6s soriin meghozott ddnt6sben foglaltak megszeg6se, illetve - e

rendeleiben rogziteti - a hat6s6gi enged6lyhez nem k6tdtt tev6kenys6gek,

reklamelhelyez6sek bejelentds6nek elmulasztiisa eset6n, illetve v6gre nem hajl6sa eset6n, a

magatartes ekdvet6j6vel szemben birsrig szabhat6 ki.

(11) A polg6rmester ellenorzi a bejelent6si kdtelezettsdg teljesitds6t 6s a bejelentett tev6kenys6g

fol)'tat6s6t.

(12) A polgrirrmester d6ntds6vel szemben Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormanyzat

Kdpviset6-testtiletdhez lehet fellebbezdst benytjtani.
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10. Telepiil6sk6pi birsig

12.$

(1) A polg6rmester az e rendeletben meghatarozott tilalmak megszeg6se 6s kdtelezettsdgek

elmulaiaasa esetdn ktizigazgatrisi birs6got szab ki az iigyfdllel szemben 6s megfelel6

hatarid6 tiiz6s6vel elrendeli a jogs6rt6 6llapot megsztintetds6t.

A birs6g mdrtdke 10 000 forintt6l 3 000000 forintig terjedhet, amely a jogs6rt6 rillapot

el6irt hatarid6n beliili megsziintetds6nek elmulasztasa miatt ism6telten is kiszabhat6.
(2)

(3) A jogs6rt6 a kiszabott kozigazgattsi birs6got a hatarozat joger6re emelked6s6t6l szimitott

15 napon beltil kdteles megfizetni.

(1)

(2)

III. fejezet

Zir6 rendelkez6sek

13.S

E rendelet a kihirdet€s6t k<jvet6 napon l6p hatrlLlyba.

E rendelet rendelkez6seit a hatalyba l6pds6t kdvet6en indult eljarrisokban kell alkalmazni.

Kov6cs P6ter

polg6rmester

Ancsin L6szl6

jegyz6
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Ar-reLANos nqooror,As

A XVI. keriilet jellegzetes 6s 6rt6kes arculatiinak meg6vrisa 6s alakitiisa, a term6szeti kcimyezet

v6delme 6rdek6ben a telepiildsk6pi arculati k6zikdnyvben kiemelten megjelen6 telepiil6si

k6rnyezet v6delm6ben az onkorm6nyzat tcirv6nyi felhatalmaz6s alapjan alkotja meg a rekLimok,

rekl6mhordoz6k 6s c6g6rek elhelyezdsetol sz616 rendelet6t.

nEszI,BrBS INDOKOLAS

A rendelet hat6ly6t rdgziti, illetve
figyelembev6tel6re hivja fel a figyelmet

1.$

a vonatkoz6 jogszabrilyban rdgzitetl el6ir6sok

2.S

Ertelmez6 rendelkez6seket 6s fogalom-meghat6rozdsokat rdgziti.

3.$

A reklimok elhelyez6s6nek 6ltalanos szabii{yait 6s a telepiil6sk6pi bejelent6sre kdtelezett

rekl6mhordoz6kat rdgziti.
4.S

Speci6lis tertileteken tdrt6n6 reklimelhelyezdst rdgziti.

s.s

A telepiil6sszerkezeti tervben meghatirozott teriiletfelhaszntfl6s szerint meghat6rozott reklim 6s

utcabttor elhely ez{sdt szabily ozza

6.S

Utcabirtorokra 6s inform6ci6s c6hi berendez6seke vonatkoz6 el6irrisokat r6gziti.

7.S

Inform6ci6s c6hi berendezdsek tartalmar6l rendelkezik.

8.S

Kdztertileten 6s kdztulajdonban ldv6 ingatlanokon rek16m, plak6t, rekl{mhordoz6 kialakitis6r6l,

kdvetelm6nyeir6l rendelkezik.

e.$

K<izmtivel6d6si cdli rekl6mhordoz6k telepit6s6r6l, fenntart6srlr6l rendelkezik

1



10.-1r. s

A telepiil6skdpi bejelent6si eljar6s szabdlyait rdgziti.

12.s

A telepiil6sk6pi birs6g elrendelds6r6l 6s m6rt6k6r6l rendelkezik'

13.$
A hatilybal6p6sr6l rendelkezik.

8
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3.e2 -dlillaL
Ktizteriiletekre 6s kiiztulajdonban 6116 ingatlanokra vonatkoz6

szabilyozisi el6irisok
(TSZT tertiletfelhaszniilisi kateg6ri6k szerint)

Reklim kiizz6t6tele 6s reklimhordoz6h reklimhordoz6t tart6 berendez6sek elhelyez6se nem

megengedett az al6bbi teriileteken:

K-Hon Honv6delmi, katonai 6s nemzetbiztonsiigi c6lra szolgAl6 tertilet

K-T Temet6 tertilete

Zkp Kdzkert, kdzpark

Ev V6delmi erd6

Ek Kdzj6l6ti erd6

Kb-T Temet6 tertilete

Rekl:im ktizz6t6tele 6s reklimhordoz6\ rekldmhordoz6t tart6 berendez6sek elhelyez6se

kiz:ir6lag utcabritor ig6nybev6tel6vel lehets6ges az al6bbi teriileteken:

Lk-T Kisviirosias, telepszerii lak6ter0let

Ln-T Nagyvirosias, telepszeni lak6teriilet

Ln-3 Nagyv6rosias,jellemzrienszabadonill6jellegtilak6tertilet

Vi-2 Int6zm6nyi,jellemz6enszabadoniill6jellegiiteriilet

Vi-3 Int6zm6nyi, helyi lakoss6g alapell6taset biztosit6 tertilet

Vt-H Kiemelt jelent6s6gii helyi kdzpont tertilete

Reklim ktizz6t6tele 6s rekldmhordoz6lG reklfmhordoz6t tart6 berendezesek elhelyezese az

alibbi teriileteken csak tinkorminyzati rendeletben szabrilyozott m6don megengedett:

Lke-l Kertviirosias,intenzivbe6pitdsiilak6tertilet

Lk-z Kerwrirosias,jellemz<ienszabadon6ll6jellegiilak6teriilet

Gksz-l Cazdasigi,jellemzoenkereskedelmi,szolgeltat6tertilet

Gksz-Z Gazdasrigi,jellemz6enraktiiroz6st,termel6stszolg6l6teriilet

K-Rek Nagykiterjed6sii reke6ci6s 6s szabadidS terlilet

K-Ktj,zl Kcizleked6shez kapcsol6d6 6piiletek elhelyezds6re szolgel6 teriilet

KOu Kttzuti ktizleked6si tertilet

KOk Kdttittpily;is k6zleked6si teriilet

Vf Foly6vizek medre 6s partja

vA All6vizek medre 6s partja

M6 Altalinos mez6gazdasiigi tertilet



h,u,mdlllkb
Maginteriiletekre vonatkoz6 szabily ozilsi el6ir6sok

Reklim ktizz6t6tele 6s reklimhordoz6k, reklimhordoz6t tart6 berendez6sek elhelyez6se nem
megengedett az alibbi teriileteken:

Lke-l Kertvdrosias,intenzivbe6pitdsiilak6teriilet

Lk-Z Kertvri.rosias,jellemz6enszabadon6ll6jellegiilak6tertilet

Lk-T Kisv6rosias, telepszerrfi lak6teriilet

Ln-T Nagyv6rosias, telepszerii lak6teriilet

Ln-3 Nagyv6rosias,jellemzdenszabadonell6jellegtilak6tertilet

Vi-2 Int6znr6nyi,jellemzoenszabadonrill6jellegiiteriilet

Vi-3 lnt€zm6nyi, helyi lakoss6g alapell6t6sit biaosit6 teriilet

Vt-H Kiemelt jelent6s6gii helyi k0zpont tertilete

Gksz- I Gazdas6gi, jellemz<jen kereskedelmi szolgiltat6 teriilet

Gksz-2 Gazdasigi,jellemz6enraktarozis!termel6stszolg6l6teriilet

K-Rek Nagykiterjed6sii reke6ci6s 6s szabadid6 teriilet

K-Hon Honv6delmi, katonai 6s nemzetbiztons6gi c6lra szolg6[6 teriilet

K-KOzl Ktizleked6shez kapcsol6d6 dpiiletek elhelyezes6re szolg6l6 teriilet

K-Vke Vizkezel6si teriiletek

K-T Temet6 teriilete

Vf Foly6vizek medre 6s partja

V6 Atl6vizek medre 6s partja

Zkp Kdzkert, ktizpark

Ev V6delmi erd6

Ek Kdzj6l6ti erd6

Mri Altalinos mez6gazdasdgi tertilet

Kb-T Temet6 teriilete

Reklim ktizz6t6tele 6s reklimhordoz6k, rek}imhordoz6t tart6 berendezesek elhelyez6se az

al6bbi teriileteken csak dnkorminyzati rendeletben szabrilyozott m6don megengedett:

KOu Kdzuti kiizlekeddsi tertilet

KOk K6t6ttp6ly6s kdzleked6si teriilet


