Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2006. (III. 21.) rendelete
a hirdetmények és plakátok közterületen való elhelyezéséről
Módosítás:
a) 16/2012. (V. 31.) ör.
/2012. V. 31Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete – élve az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében foglalt eredeti felhatalmazással és figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 42. §-ában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ában foglaltakra – a
hirdetmények és plakátok közterületen való elhelyezéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I.A rendelet célja
1. § Jelen rendelet célja a városkép megóvása érdekében a plakátok elhelyezésének ésszerű korlátok
közé szorítása, egységes szabályozás megalkotása, illetve az összhang megteremtése a
reklámozási tevékenység és a köztisztasági és környezetvédelmi szempontok, valamint a kerület
lakosságának a kulturált életfeltételekre irányuló igénye között.
II.A rendelet hatálya
2.§ Jelen rendelet hatálya Budapest Főváros Terézváros közigazgatási területén belül az
önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre, illetve közterületen álló építményekre és egyéb
műtárgyakra, valamint közterülettel közvetlenül határos falfelületekre és kerítésekre, valamint az
ezeken elhelyezett plakátokra, hirdetményekre, választási plakátokra terjed ki.
III.Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:
a)közterület: Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlannyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet, valamint a belterületi földrészlet és építmény közhasználatra, illetve
gyalogos forgalom számára átadott része;
b)hirdetmény:a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 12.§ (3) bekezdésében megjelölt közigazgatási hatóságok által
kiadott, közhírré tétel céljából elhelyezett, hivatalos hirdetés, falragasz;
c)plakát: minden olyan reklámanyag vagy szimbólum, különösen falragasz, hirdetés,
felirat, szórólap, zászló, embléma, melyet közterületen lévő tárgy felületére helyeznek;
d)idejétmúlt plakát:a plakátra kért közterület-használati engedélyben megjelölt időponton
túl el nem távolított plakát;
e)választási plakát:olyan választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép,
zászló, embléma, mely a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben
meghatározott választási kampány céljainak előmozdításra szolgál, azaz: választási
programot ismertet, jelöltet, jelölt-, párt- vagy egyéb listát, jelölő szervezetet
népszerűsít, választási gyűlés szervezéséhez járul hozzá;
f)idejétmúlt választási plakát:a szavazást követő harminc napon belül el nem távolított
választási plakát;
g)választási hirdetőtábla:Budapest Főváros Terézváros közigazgatási területén belül az
önkormányzat által kijelölt helyeken ideiglenesen, választási plakát térítésmentes
közzétételére létesített tárgy.

IV.A plakátra vonatkozó szabályok
4. §(1) Budapest Főváros Terézváros közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában
lévő közterületeken, illetve közterületen álló építményen és egyéb műtárgyon, valamint
közterülettel közvetlenül határos falfelületen és kerítésen plakátot elhelyezni csak közterülethasználati engedély birtokában lehet. A közterület-használati engedély iránti kérelemhez
csatolni kell a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulását, illetve a kihelyezendő plakát
egy mintapéldányát.
2) Terézváros közigazgatási területén található műemlék épületen plakát elhelyezésére közterülethasználati engedély nem adható.
3) Az elhelyezéshez – jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve – minden esetben
közterület-használati engedélyt kell kérni. A közterület-használati engedélyezéssel kapcsolatos
eljárásra a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről
szóló, a 25/2005. (IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2004. (IV.30.)
önkormányzati rendelet szabályai az e jogszabályban foglalt eltérésekkel irányadóak.
V.A hirdetményre vonatkozó szabályok
5. §Nincs szükség közterület-használati engedélyre Budapest Főváros Terézváros közigazgatási
területén belül az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, illetve közterületen álló
építményen és egyéb műtárgyon, valamint közterülettel közvetlenül határos falfelületen és
kerítésen hirdetmény jogszabály által előírt módon történő elhelyezéséhez.
VI.A választási plakátra vonatkozó szabályok
6. §(1) A választási plakátok elhelyezésére a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben,
illetve a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő
elhelyezésének tilalmáról szóló 5/1998. (II.27.) fővárosi közgyűlési rendeletben, valamint az azt
módosító 3/2002. (II.14.), illetve 4/2006. (I.26.) fővárosi közgyűlési rendeletekben foglaltak
irányadók.
(2) Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata a közigazgatási területén belül választási
plakátok elhelyezésére térítésmentesen használható választási hirdetőtáblákat létesít, amelyek
pontos helyét e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
7. § (1) 1
VII. Záró rendelkezések
8. § E rendelet 2006. április 01-én lép hatályba a 6. § (2) bekezdésének kivételével, amely azonnal,
a képviselő-testület által történő elfogadással lép hatályba.
Budapest, 2006. március 21.
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