
 
 

Budapest F őváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
44/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelete 

hirdet ő-berendezések létesítésének, elhelyezésének és fenn tartásának valamint eltávolításának 
szabályozásáról 

 
 
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) 
bekezdés a) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
      

 

Az elhelyezés és alkalmazás általános követelményei  
 

1.§ 
 
(1)     Amennyiben a hirdető-berendezés elhelyezése külön jogszabály alapján engedélyhez kötött, az 

adott eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni. 
 
(2)   Amennyiben a hirdető-berendezés elhelyezéséhez külön jogszabály alapján engedély nem 

szükséges, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 45/2013. (XII.19.) számú önkormányzati 
rendeletének előírásai szerint kell eljárni.   

 
(3)  Hirdető-berendezést létesíteni és elhelyezni a Budapest, VI. kerület Terézváros Kerületi 

Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletben (a továbbiakban: TÉSZ) foglaltak 
szerint lehet. 

 
(4)    A kirakatba, vitrinbe helyezett reklámok, kirakat-berendezések, tárgyak esetében is alkalmazni 

kell a jókarbantartás, esztétikus megjelenés követelményeit. 
 
(5)   Az elhelyezett hirdető-berendezés, hirdetmény eredeti állapotának megőrzése érdekében 

történő folyamatos karbantartása a hirdető-berendezés tulajdonosa, vagy a reklámozó feladata 
és kötelessége. 

 
 

A hirdet ő-berendezések eltávolítására vonatkozó eljárási sza bályok 
 

2.§ 
 
(1)   Haladéktalanul el kell távolítani a településképet rontó hirdető-berendezést, ha : 

 
a) nem felel meg a helyi építési szabályzatban meghatározott  előírásoknak, 
b) műszaki állapota nem megfelelő, 
c) tartalmi megjelenése idejétmúlt, vagy aktualitását vesztette, 
d) nem illeszkedik a városképbe, és a jellemző városképi látványban idegen elemként jelenik meg, 
e) előnytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetőzetét, kirakatát, portálját, 
f) harsány színeivel, nagy méretével, kirívó, feltűnő módon jelenik meg a városképben, 
g) építési engedély vagy bejelentésre adott polgármesteri igazolás nélkül helyezték el 
h)  a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló Budapest Főváros VI. kerület Terézváros  

Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 5. § (4) 
bekezdésben biztosított idő letelt, és bejelentő újabb polgármesteri igazolást nem szerzett. 

        
 
(2)  Amennyiben a hirdető-berendezés tulajdonosa, vagy a reklámozó a berendezést nem távolítja el, 

a településképi kötelezési eljárás szabályai szerint – a hirdető-berendezés elbontása érdekében - 
a településképi kötelezés szabályait kell alkalmazni. 
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(3) Az e rendelet hatályba lépése előtt elhelyezett azon hirdető-berendezést, hirdetményt, amely a rá 
vonatkozó szabályozás és e rendelet 2. § (1) bekezdésben rögzítetteknek nem felel meg, az azzal 
rendelkezni jogosult köteles: 
 

a.) legkésőbb 2014. június 30-ig eltávolítani,   
 
b.) a hirdető-berendezést a jogszabályi előírásoknak megfelelően átalakítani - ha azzal a 

szabálytalan állapot megszűntethető, 
 

c.)  az átalakítás vagy fennmaradása érdekében a településképi bejelentési eljárást lefolytatni  
 
(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség nem teljesülése esetén a településképi kötelezési eljárás 

szabályait kell alkalmazni. 
 

 
 

Értelmez ő rendelkezések 
 

       3.§ 
 
       

E rendelet alkalmazásában a hirdető-berendezésen és azok egyes típusain a TÉSZ-ben  
foglaltakat kell érteni. 

 
 
 

Záró rendelkezések 
 

4.§ 
 
E rendelet 2014. február  1.  napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Budapest, 2013. december 19. 
 
 

Hassay Zsófia                      dr. Mogyorósi Sá ndor 
polgármester                          jegyz ő 

 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. dec. 19. napján  
kihirdetésre került. 
A közzététel időtartama 15 nap. 
 
dr. Mogyorósi Sándor 
jegyző 


